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Fins diumenge, Barcelona celebra els 700 anys del
Corpus amb una festa virtual!
Fins al 14 de juny, la ciutat celebra una festa que arriba
als seus set-cents anys d'història. Hi ha programades
activitats per a tots els gustos: ou com balla, xerrades,
presentacions de llibres, catifes de flors, tallers,
retallables i, fins i tot, una ruta virtual pels ou com balla!
Llegir més

Sabies que...

Pots participar al Kahoot del Corpus de Barcelona?
Des de la Casa dels Entremesos han creat un joc sobre el Corpus barceloní amb
preguntes de tota mena sobre els gegants, bestiari, balls tradicionals... seràs capaç
d'encertar-les totes?
Llegir més

Neix el Joc del Corpus de
Barcelona!
Ja està disponible el retallable del Corpus
per a crear una cercavila amb tots els
gegants, bèsties, falcons, bastons i
capgrossos del Seguici Popular.
Llegir més

Els Catifaires de Gràcia fan
una crida per a crear la
primera catifa de Corpus
virtual
Fins al 13 de juny demanen la participació
ciutadana per a fer el muntatge, que es
podrà visualitzar en una gigafoto.

Llegir més

Descobreix tot el que no
sabies del Corpus amb els
vídeos de la TVCorpus
Butxaca!

Descobrim els Gegants de la
Ciutat i els seus vestits amb
un retallable!

Una activitat per a tots els públics que vol
descobrir les diferents imatges i vestuaris
Dins de la programació d'enguany, s'ha
creat un format de vídeo amè i entretingut, que han lluït els actuals Gegants de la
Ciutat d'ençà del 1929.
que explica els secrets de les campanes,
dels gegants, de l'ou com balla i de les
Llegir més
processons!
Llegir més

Els Gegants del Pi celebren
els 60 anys de la seva
recuperació
El 12 de juny de 1960 es van recuperar
els quatre Gegants del Pi. Per celebrarho, han programat un seguit de vídeos
temàtics sobre el barri, la restauració i les
festes de l'època!
Llegir més

El Centre d'Imatgeria Festiva
del Poblenou reobre al
públic

Els Castellers de Barcelona
celebren els seus 51 anys a
la xarxa!
Fins al divendres 12 de juny, els
Castellers de Barcelona tenen
programades diferents activitats, amb
vídeos que repassen les millors
actuacions de la seva història.
Llegir més

Les festes de Sant Roc a la
plaça Nova 2020 ja tenen
cartell!

Després de dos mesos tancat, Can
Saladrigas torna a obrir al públic en
l'horari habitual. Per visitar la imatgeria
caldrà demanar cita prèvia.

El cartell guanyador és obra de Rubén
Lucas i vol reivindicar la importància de la
dona a la nostra societat.
Llegir més

Llegir més

Guia de recursos per
organitzar actes a la via
pública i als equipaments
A partir d'ara, les activitats culturals
hauran d’adoptar mesures específiques
de protecció i prevenció davant de
possibles contagis de covid-19.
Llegir més

Publicada la resolució
provisional de la
Convocatòria General de
Subvencions
S'ha publicat la resolució provisional de la
Convocatòria General de Subvencions de
l’Ajuntament per a projectes de districte i
de ciutat per a l’any 2020.
Llegir més
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