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Presentada la programació d'actes tradicionals de la
Mercè 2020!
Del 23 al 27 de setembre la ciutat es transforma per
viure la Festa Major d'una manera segura i prudent,
però amb més ganes que mai. Descobriu els actes
tradicionals d'enguany!
Llegir més

Sabies que...

Ja podeu fer la reserva d'entrades pels actes de la Mercè 2020?
Us expliquem com es poden reservar entrades per als actes de la Festa Major a la
pàgina web oficial.
Llegir més

La Mostra de Bestiari torna
al Born amb xerrades i una
app de realitat augmentada
Fins al 26 de setembre, el Born acull
desenes de bèsties d'arreu de la ciutat,
amb novetats, una app de realitat
augmentada i xerrades sobre els 700
anys del Corpus.

Els gegants, les bèsties i el
Seguici s'exposen com a
pòrtic de la Mercè'20
El Born, la Casa de la Caritat i
l'Ajuntament acullen, un any més, les
exposicions d'imatgeria prèvies a la Mercè
2020. Enguany també hi ha novetats!
Llegir més

Llegir més

Arriba el llibre dels 50 anys
dels Castellers de Barcelona!

Arriba la Festa Major del
Poblenou amb actes per a
tots els públics!

Amb motiu dels cinquanta anys de la
colla, dimarts a les 18 h es presenta
De l'11 al 20 de setembre, el barri del
virtualment aquest llibre, que inclou
Poblenou està de Festa Major amb actes
fotografies de diferents pilars en cinquanta de cultura popular i de tota mena.
espais emblemàtics de Barcelona.
Llegir més

Llegir més

Porta celebra la seva Festa
Major 2020!

Els Castellers de Sants
reprenen els concerts del
Barri Viu Fest

Del 18 al 20 de setembre, el barri de Porta
celebra la seva Festa Major, que va ser
Fins al 9 d'octubre, cada divendres, els
aplaçada al mes de maig pel coronavirus. Castellers de Sants organitzen un festival
amb música d'arrel i activitats infantils.
Llegir més

Llegir més

La Lira organitza les Nits de
Folk!
Un cop al mes, la Lira organitza un
concert de música folk amb grups de
primer nivell. No t'ho perdis!
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
temporada de tallers de tot tipus.
Apunteu-vos-hi!

Llegir més

La Violeta acull la Mostra
Internacional de Cinema
Etnogràfic amb festes
suspeses el 2020
Fins al 29 de setembre, la Violeta acull un
cicle que repassa algunes de les festes
que s'han suspès aquest 2020, com la
Patum o la Festa Major de Sitges!
Llegir més

El Tradicionàrius obre les inscripcions a
una vintena de tallers dedicats a la dansa,
la música, el cant i l'aprenentatge
d'instruments tradicionals!
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

El Tradicionàrius obre
inscripcions per als tallers
de música i dansa, amb
novetats!

VÍDEO: Reviu la Inauguració
de la Mostra de Gegants!
Fins al dia 25 es poden visitar al Pati
Manning de la Casa de la Caritat els més
de 100 gegants dels barris barcelonins.
Mira com es va inaugurar la Mostra
enguany!
Llegir més
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