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Ja és aquí l’edició confinada de les Festes de Maig
del Poblenou 2020
Malgrat el confinament, el Poblenou es prepara per
viure les Festes de Maig des de casa. Els actes se
celebraran del 18 al 24 de maig i hi haurà petards, un
homenatge a les víctimes del Coronavirus i la primera
fira d'entitats virtual.
Llegir més

Sabies que...

Sant Galderic és l'autèntic patró dels pagesos catalans?
El 15 de maig és Sant Isidre Llaurador i en molts indrets del país hi perviuen festes, fires
i aplecs dedicats al patró dels pagesos. Però sant Isidre no és pas l’autèntic patró dels
pagesos catalans.
Llegir més

El Portal Sardanista estrena
videoteca durant el
confinament
La Confederació Sardanista de Catalunya
penja més de 200 vídeos sardanistes i
concerts de cobla, amb més de 50 hores
de continguts sardanistes.

Com se celebra
tradicionalment Santa Rita,
la patrona dels impossibles?
El 22 de maig és la diada de Santa Rita i,
tot i que enguany no es podrà fer,
tradicionalment el convent de Sant Agustí
del barri del Raval acull una festa ben
especial.

Llegir més

La Festa Major del Casc
Antic 2020 ja té cartell!
El cartell guanyador del concurs
d'enguany és obra de la il·lustradora
Teresa Herrero Rived. Les festes se
celebraran del 18 al 30 de juny en versió
confinada

Llegir més

La primera diada castellera
confinada arriba amb els
Bandarres
Els Castellers del Poble-sec organitzen
una diada castellera confinada el proper
diumenge 24 de maig a les 12 h.
Llegir més

Llegir més

El retorn dels castells:
només quan sigui segur i
pugui assajar tota la colla
Els Castellers de Barcelona analitzen la
situació actual amb quatre colles més en
una taula rodona, on parlen sobre el futur
de les colles.

Arriba el Maig Florit a Sant
Andreu!
La SCE La Lira, el Centre de Cultura
Popular de Sant Andreu i el Casal de barri
del Congrés i els Indians organitzen
'Pètals pel confinament'.
Llegir més

Llegir més

El Maig Coral 2020 es viu des
de casa
D'ençà de fa més de trenta anys que la
Federació Catalana d'Entitats Corals
organitza el Maig Coral. L'edició
d'enguany es pot viure des de casa.

Convocat el concurs del
cartell de la Festa Major del
Poblenou 2020
La Festa Major del Poblenou, que se
celebra al setembre, engega el seu

Llegir més

concurs de cartells. Les obres es podran
presentar fins al 15 de juny.
Llegir més
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