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Tot a punt per a un Dia del Llibre i de la Rosa de
proximitat
La ciutat es prepara per celebrar el 23 de juliol el
retrobament entre floristes, lectors, llibreters, i
escriptors amb totes les mesures de seguretat. Les
llibreries i floristeries podran posar parades al carrer
davant del seu propi establiment i al passeig de Gràcia
hi haurà un recinte acotat.
Llegir més

Sabies que...

[VÍDEO] Avui és el dia del Carme, una festa que se celebra amb
una processó marinera!
Tot i que enguany no es podrà celebrar com és tradicional, repassem com la processó
del Carme reviu el llegat mariner de la Barceloneta.
Llegir més

Arriba el llibre dels 50 anys
dels Castellers de Barcelona!
Amb motiu dels cinquanta anys de la
colla, el llibre inclou fotografies de
diferents pilars en cinquanta espais
emblemàtics de Barcelona.
Llegir més

Ja és aquí 'Singulars', el nou
llibre de la col·lecció Grups
Festius de Barcelona.
El llibre repassa la història i curiositats de
balls tradicionals, artilugis festius i
trabucaires. A més, presenta les noves
bèsties i gegants que hi ha a la ciutat!

Llegir més

Surt al carrer el llibre dels 25
anys de les Festes de Sant
Josep Oriol
El llibre, que repassa la història de les
Festes del barri del Pi i inclou un catàleg
amb més de 300 gegants, es pot trobar a
la Casa dels Entremesos.
Llegir més

Com podem organitzar
activitats al carrer en una
ciutat segura?
L'Ajuntament posa en marxa una
plataforma per ajudar a clarificar les
mesures sanitàries i tot el que han de
complir les entitats organitzadores d'actes
públics.
Llegir més

Els Castellers de Sants
organitzen un cicle de
concerts amb música d'arrel
Tots els vespres de divendres entre el 17
de juliol al 14 d'agost, els Borinots
organitzen el cicle Barri Viu Fest, un cicle
de música d'arrel al barri de Sants.

El Poble-sec suspèn la Festa
Major 2020
Les entitats i el districte de Sants-Montjuïc
han pres la decisió com a mesura
preventiva donat l'augment de casos de
coronavirus al districte.
Llegir més

Llegir més

Se suspenen les festes de la
Teixonera i del Baix
Guinardó 2020
Els propers dies estava previst que se
celebressin aquestes festes majors, però

Tornen les sardanes a
l’avinguda de la Catedral!
L'Agrupació Cultural Folklòrica organitza
audicions de sardanes al davant de la

la situació actual ha fet que es posposin.
Llegir més

Catedral des del juliol fins a les Festes de
la Mercè.
Llegir més

Un pregó sanitari en femení
per a la Festa Major de
Gràcia 2020
La festa serà més veïnal, més digital i
amb tres pregoneres de l’àmbit sanitari i
comptarà amb totes les mesures de
seguretat.

La Festa Major del Poblenou
2020 ja té cartell!
El cartell guanyador per votació popular
és obra de la il·lustradora poblenovina
Eva Marín Lluset i conté molts elements
festius del barri.
Llegir més

Llegir més
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