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Totes les activitats de cultura popular de la Festa
Major de Gràcia 2020!
El 15 al 21 d'agost, la Vila de Gràcia celebra la seva
Festa Major amb activitats virtuals de cultura popular
per a tots els públics: sardanes, havaneres, concerts,
documentals, vídeos...
Llegir més

Tot el que no et pots perdre (des de casa) de les
Festes de Sant Roc 2020!
El dia 16 d'agost, la plaça Nova renovarà el Vot de
Poble a Sant Roc. La programació d'aquesta Festa
Patrimonial d'Interès Nacional es podrà seguir a través
de les xarxes.
Llegir més

Sabies que...

Per les Festes de Sant Roc s'elaboren els tradicionals panellets
de Sant Roc?
Malgrat el nom, no tenen res a veure amb els panellets de Tots Sants, sinó que són una
barreja entre el polvoró de Nadal i una pasta de te. Te'ls presentem!
Llegir més

La Festa Major de Gràcia
2020 se celebra a casa!
Del 15 al 21 d'agost s'han programat un
munt d'activitats, que es poden seguir des
de casa. La festa també serà un
homenatge als serveis sanitaris.
Llegir més

La música folk, ben present
a la Festa Major de Gràcia
2020!
Els dies 16 i 18 d'agost s'han programat
fins a sis concerts de música folk, que es
podran seguir al Youtube de la Fundació
Festa Major de Gràcia!
Llegir més

Tornen les sardanes a
l’avinguda de la Catedral
L'Agrupació Cultural Folklòrica organitza
audicions de sardanes al pla de la Seu
fins a la Mercè.
Llegir més

La Coral Sant Jeroni de
Montbau, la Lira i Josep
Maria Contel, Medalles
d'Honor de Barcelona 2020
Destaquem les entitats i personalitats del
món de la cultura popular que rebran la
Medalla d'Honor de la Ciutat 2020.
Llegir més

La Lira organitza un curs de
monitoratge de sardanes!
La formació pretén que el jovent tingui
més coneixements de la sardana per així
assegurar-ne el relleu generacional.
Llegir més

[VÍDEO] Construcció i
estrena de l'Àliga de Gràcia
Per la Festa Major de Gràcia de l'any
2018 es va estrenar l'Àliga de Gràcia, una
figura solemne que va ser construïda al
taller d'en Jordi Grau de Terrassa.
Descobreix com va anar!
Llegir més
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