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Arriba la nit més màgica, la Nit de Sant Joan!
La nit del 23 de juny torna carregada de petards,
música, ball i molta festa. A la pàgina web de Sant
Joan t'expliquem quines activitats es faran, les
mesures de seguretat i tot el que necessites saber per
a gaudir de la festa!
Llegir més

Sabies que...

Aquest Sant Joan serà més familiar que mai?
Degut a la crisi del Coronavirus, aquest any no es permetran les fogueres, només els
foguerons de petit format. I les platges es tancaran a partir de les 20.00 hores del dia 23.
T'ho expliquem aquí!
Llegir més

Viu la Nit de Sant Joan amb
la (Tele)Revetlla Folk al CAT!
La Nit de Sant Joan viurem una revetlla
amb música folk a les xarxes gràcies a la
iniciativa del Centre Artesà Tradicionàrius.
Hi participaran tres grups de música i les
colles de diables del districte de Gràcia!
Llegir més

La rebuda de la Flama del
Canigó 2020: accés restringit
i seguiment en streaming
Com cada any, la Flama serà rebuda a la
ciutat amb un concert de la Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona i els balls de
l'Àliga i dels Gegants de la Ciutat.
Llegir més

Vint coses que no sabies
sobre la coca de Sant Joan
La coca és un element imprescindible de
la Nit de Sant Joan. I, com tota menja
tradicional, té una història llarga i plena
d’anècdotes. Te l'expliquem!
Llegir més

Per Sant Joan, neix el cicle
'Foc i Tradicions' a Sant
Andreu!
Tres entitats del districte de Sant Andreu
han preparat un cicle dedicat a la festa del
foc, amb quatre vídeos que expliquen
diferents vessants de la Nit de Sant Joan!
Llegir més

Així ha quedat la primera
catifa de flors virtual de la
història!
El muntatge s'ha fet gràcies a la
tecnologia de la gigafoto amb unes setcentes fotografies cedides per particulars i
entitats.
Llegir més

En marxa el concurs del
cartell de la Festa Major de
les Corts 2020!
Ja s'ha anunciat el concurs de cartells de
l'edició d'enguany, que se celebrarà del 8
al 12 d'octubre i serà diferent a causa de
la covid-19. Hi ha 1.000€ de premi per al
cartell guanyador.

Arriba la Festa Major del Coll
2020, 'collfinada'!
Aquestes són algunes de les activitats
que ofereix la Festa Major del Coll, que se
celebra entre el 19 i 21 de juny amb
paellada popular, concerts i correfocs
virtuals!
Llegir més

Us expliquem les primeres
informacions sobre la Festa
Major de Gràcia 2020!
La Festa Major de Gràcia es farà entre el
15 al 21 d’agost, però enguany no hi
haurà festa nocturna i els guarniments
només tindran sostres.

Llegir més

Llegir més

La Festa Major de la Sagrada
Família 2020 se celebrarà a
l'octubre
La festa major, que estava prevista per a
l'abril, se celebrarà del 16 al 25 d'octubre,
en les dates de les festes de tardor de la
Sagrada Família.
Llegir més

Quin impacte ha tingut la
covid-19 en les entitats de la
ciutat?
Torre Jussana publica la primera onada
de resultats d’una enquesta que analitza
l’impacte real que ha tingut la crisi de la
covid-19 en les entitats de Barcelona.
Llegir més
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