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Ja s'ha presentat el cartell de la Mercè 2020!
És obra del col·lectiu artístic Reskate i representa una
nena amb mascareta que ens ensenya una llagosta,
molt relacionada amb les Festes de la Mercè.
Descobreix el per què!
Llegir més

Sabies que...

Els Gegants de Sants fan 75 anys?
En Bartomeu i la Maria arriben als tres quarts de segle d'ençà de la seva presentació.
Per això, en repassem la seva història!
Llegir més

Es presenta la Mercè 2020!
Totes les activitats de la Mercè seran amb
reserva prèvia i comptaran amb les
mesures sanitàries vigents. A més, la
majoria d'actes tradicionals es
retransmetran per les xarxes.
Llegir més

Arriba la Mostra de Gegants
de la Mercè 2020, amb
reserva d'entrada prèvia
Els gegants i gegantes dels barris de la
ciutat s'exposen, un any més, a la Casa
de la Caritat, tot i que enguany s'haurà de
reservar plaça per veure'ls. T'expliquem
com pots fer-ho!
Llegir més

Els gegants, les bèsties i el
Seguici s'exposen com a
pòrtic de la Mercè'20

Barcelona, ciutat convidada
de la Mercè 2020

La protagonista de la Mercè 2020 serà
Barcelona i la seva ciutadania, amb la
El Born, la Casa de la Caritat i
idea d'impulsar el teixit cultural local amb
l'Ajuntament acullen, un any més, les
exposicions d'imatgeria prèvies a la Mercè més de 300 actes.
2020. Enguany també hi ha novetats!
Llegir més

Llegir més

Les Festes Majors dels
barris que se celebraran
aquest mes de setembre
2020
Repassem l'estat de la quinzena de festes
majors que tradicionalment se celebren al
mes de setembre a Barcelona, descobrim
quines es fan i amb quines condicions.

La Bordeta celebra la seva
Festa Menor 2020!
Entre el divendres 4 i el diumenge 6 de
setembre, el barri de la Bordeta celebra
una petita Festa Major amb totes les
mesures sanitàries.
Llegir més

Llegir més

La Violeta de Gràcia obre
inscripcions per als tallers
de tardor!
Amb l'inici del nou curs, la Violeta de
Gràcia es prepara per una nova

El Tradicionàrius obre
inscripcions per als tallers
de música i dansa, amb
novetats!
El Tradicionàrius obre les inscripcions a
una vintena de tallers dedicats a la dansa,

temporada de tallers de tot tipus.
Apunteu-vos-hi!
Llegir més

la música, el cant i l'aprenentatge
d'instruments tradicionals!
Llegir més

El Centre Cívic Can Deu
omple la xarxa de tradicions!

Nou Barris celebra la Diada
amb música tradicional, de
banda i cant coral

Des del confinament que el centre promou
vídeos de festes i tradicions al seu canal
El dissabte 12 de setembre, Nou Barris
de Youtube i a Instagram!
celebra la Diada Nacional amb un concert
ple de música tradicional i, fins i tot, un
Llegir més
final amb foc.
Llegir més
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