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Sant Cristòfol, patró dels conductors i dels geganters
El 10 de juliol és Sant Cristòfol, patró dels automòbils i
dels viatgers, i a Barcelona és venerat a la capella del
carrer de Regomir. Enguany no se celebrarà com és
habitual però sí que es farà la benedicció de cotxes.
Llegir més

Sabies que...

La diada de Sant Cristòfol té un dolç propi: el volant?
Com que Sant Cristòfol és el patró dels conductors i conductores, aquest dia es menja
una coca molt original amb forma de volant: el Volant de Sant Cristòfol. Descobreix-ne la
seva història!
Llegir més

La música d'arrel torna al
Centre Artesà Tradicionàrius
Després d'uns mesos de viure la música
folk des de casa, el CAT reobre les portes
i convida a tothom a apropar-s'hi amb tres
concerts programats.
Llegir més

Ja es pot consultar el
programa educatiu de les
Cases de la Festa 2020-21
Les Cases de la Festa presenten els seus
tallers pedagògics per al curs 2020-21. Si
ets mestre o docent, informa-te'n!
Llegir més

[VÍDEO] L'Improversem
celebra el final de curs
Ja fa uns anys que diferents instituts de la
ciutat participen d'aquesta iniciativa, que
apropa el rap i la glosa a les aules.
Enguany l'alumnat ha tractat temes com
la crisi social i el coronavirus.

El Centre Cultural Albareda
reinicia les activitats
Després de més de cent dies tancada,
aquesta Casa de la Festa reobre al públic
i torna a organitzar concerts i actes de
petit format.
Llegir més

Llegir més

La Casa dels Entremesos
reobre al públic

Introit. Manual d'urgència per
entendre la cobla i la música
de la sardana

La Casa dels Entremesos torna a obrir les
portes després del confinament i es pot
El dijous 9 de juliol s'organitza la primera
visitar en l'horari habitual a partir del 30 de xerrada en línia de la Casa dels
juny.
Entremesos, aquest cop sobre la sardana
i la música de cobla.
Llegir més

Llegir més

Com es preparen les festes
de Sants-Montjuïc d'aquest
estiu?
Les Festes Majors de Sants,
d'Hostafrancs, de la Bordeta... preveuen
activitats diferents a les habituals i amb
totes les garanties sanitàries. T'ho
expliquem!

En marxa el concurs del
cartell de la Festa Major de
les Corts 2020
Fins al 15 de juliol es pot participar en el
concurs. Les festes se celebraran del 8 al
12 d'octubre i seran diferents a causa de
la covid-19.
Llegir més

Llegir més
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