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Les Cases de la Festa programen un cicle
d'espectacles per celebrar el retrobament!
Aquest darrer trimestre de l'any, les Cases de la Festa
organitzen un cicle d'espectacles i concerts per
celebrar el retrobament amb el veïnat i el teixit
associatiu.
Llegir més

Sabies que...

Pots recordar les Festes de la Mercè amb els vídeos del nostre
Youtube?
Enguany hem penjat vídeos amb activitats virtuals de les festes com el Toc a plegar i
hem entrevistat a nombrosos protagonistes de diverses entitats que ens han explicat
com treballen en aquest any tan especial!
Llegir més

La Rambla s'omple de flors
per la Festa del Roser 2020
Del 3 al 7 d'octubre, la Festa Major de la
Rambla es reivindica com a espai de
tradició, cultura i flors.
Llegir més

Hostafrancs celebra la seva
Festa Major pel Sant Àngel
Custodi!
De l'1 al 4 d'octubre, el barri d'Hostafrancs
celebra la seva Festa Major amb el Ball

de Rams i altres activitats com concerts o
projeccions de cinema.
Llegir més

La Barceloneta està de Festa
Major per Sant Miquel!
Del 29 de setembre al 3 d'octubre, el barri
de la Barceloneta celebra la seva Festa
Major amb la desfilada del canó,
havaneres i molta festa!
Llegir més

Comença la Festa Major de
l'Esquerra de l'Eixample
2020!
Del 2 a l'11 d'octubre, l'Esquerra de
l'Eixample celebra la seva Festa Major,
amb aforaments limitats i totes les
mesures sanitàries.
Llegir més

La Marina surt al carrer
aquest cap de setmana!
Del 2 al 4 d'octubre, el barri de la Marina
programa un conjunt d'activitats per
celebrar el retrobament amb el veïnat,
amb totes les mesures sanitàries!
Llegir més

Vilapicina i la Torre Llobeta
està de festa!

Nou Barris celebra Sant
Froilán 2020!
La festa gallega per antonomàsia de
Barcelona tindrà lloc a Nou Barris el cap
de setmana del 3 i 4 d'octubre, amb
reserva prèvia.
Llegir més

Can Musons engega el cicle
Cultura Viva amb concerts i
espectacles!

Del 5 al 13 d'octubre, el barri de Vilapicina
i la Torre Llobeta celebra activitats festives Entre els mesos d'octubre i desembre, la
Casa de la Festa acull una desena

en les dates en què s'hauria celebrat la
Festa Major.
Llegir més

Els Gegants del Pi presenten
el llibre dels 25 anys de les
Festes de Sant Josep Oriol
El dijous 1 d'octubre es presenta
virtualment el llibre 'Les Festes de Sant
Josep Oriol', que ja es pot aconseguir a la
Casa dels Entremesos.
Llegir més

d'activitats dirigides a recuperar la xarxa
veïnal i el teixit associatiu del centre.
Llegir més

Les audicions de sardanes
continuen al pla de la
Catedral fins al novembre
Gràcies a l'èxit de les audicions
programades els darrers mesos,
l'Agrupació Cultural Folklòrica dóna
continuïtat als concerts de cobla al pla de
la Seu.
Llegir més

Presentat el cartell de la
Festa Major de les Corts
2020!
Ja s'ha fet públic el cartell de la Festa
Major de les Corts, obra de Rubén Lucas,
que representa unes cames plenes de
vida i que caminen cap al futur.
Llegir més

Així ha estat la Mercè 2020!
Del 23 al 27 de setembre, la ciutat ha

La Casa dels Entremesos
acull una exposició sobre
l'arqueologia de la dansa
Del 8 d'octubre al 27 de novembre,
l'Esbart Català de Dansaires programa
una exposició on s'explica el procés de
recuperació i restauració de danses vives.
Llegir més

Els Castellers de Sants
continuen amb els concerts
del Barri Viu Fest

celebrat la seva Festa Major amb més de
350 activitats i un públic molt entregat tant
presencialment com a la xarxa.
Llegir més

Fins al 9 d'octubre, cada divendres, els
Castellers de Sants organitzen un festival
amb música d'arrel i activitats infantils.
Llegir més
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