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Què se celebra per la Segona Pasqua?
El dilluns 1 de juny és la Segona Pasqua o Pasqua de
Pentecosta, una festa que se celebra de manera
desigual a tot el país. Descobrim les diferents formes
de celebrar-la i tots els noms que rep!
Llegir més

Sabies que...

Els Cors Muts són una de les festes més peculiars de la ciutat?
Tot i que enguany no es podrà celebrar, cada any per Pentecosta una vintena
d’agrupacions corals humorístiques desfilen pels carrers de la Barceloneta, del Raval i
del Poble-sec disfressats i brandant objectes d’una mida desmesurada.
Llegir més

El Corpus de Barcelona
celebrarà els 700 anys amb
una programació virtual
De l'11 al 14 de juny Barcelona celebrarà
el Corpus 2020, marcat pel 700 aniversari
de la festa. Enguany les celebracions
giren entorn un nou format, la TVCorpus
Butxaca.

Torna la Festa Major de la
Dreta de l'Eixample amb la
Fira Modernista i activitats
des de casa!
Del 5 al 7 de juny la Dreta de l'Eixample
celebra la seva Festa Major i la Fira
Modernista, que enguany homenatja a
Dolors Monserdà.

Llegir més

Arriba la 42a Fira de Maig del
Poblenou en format virtual
Fins al 31 de maig, les entitats i artesans
del barri del Poblenou es troben a la 42a
Fira de Maig, que es pot visitar en línia!
Llegir més

Ja fa 15 anys de la
introducció del casc als
castells
Dissabte 30 de maig a les 12.30h els
Castellers de Sants faran una xerrada
amb tres persones que van estar
involucrades en el primer casc casteller.
Llegir més

Llegir més

La Festa Major de la Trinitat
Vella 2020, des de casa
El barri de Trinitat Vella celebra la seva
Festa Major del 29 de maig al 7 de juny
en una edició confinada.
Llegir més

S’ajornen les Festes
Quinquennals dels Gegants
del Pi
La crisi sanitària obliga a posposar les
celebracions. S'està treballant per a fer
una celebració a les xarxes al juny i
reprogramar la festa al carrer per més
endavant.
Llegir més

Ja són aquí els passatemps
de cultura popular!
Són moltes les iniciatives sorgides des de
les entitats de cultura popular. Descobrim
els passatemps amb gegants, bèsties,
capgrossos, grallers, falcons i altres
entremesos!

Novetats per facilitar les
tramitacions de les
subvencions i ajuts
municipals
Heu demanat una subvenció o teniu
previst fer-ho? Us expliquem els canvis
produïts arran de la crisi del Coronavirus.

Llegir més

Llegir més

Músics de l'OBC i de la
Banda Municipal
converteixen casa seva en
un escenari
Interpreten tastets musicals amb els seus
instruments que comparteixen a les
xarxes de L'Auditori.

Acompanyats per les veus
de l'Orfeó Català
Els cantaires de l’Orfeó Català s’han
trobat virtualment al Palau de la Música
Catalana per oferir la seva música durant
el confinament.
Llegir més

Llegir més
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