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Surt al carrer el Retallable dels Gegants i Gegantes
de Barcelona
Per Santa Eulàlia es presenta el retallable amb més de
cinquanta gegants i gegantes dels diversos barris i
districtes, que es pot aconseguir a les llibreries.
Llegir més

Sabies que...

Encara pots presentar un projecte a les Beques Premis Ciutat
de Barcelona?
Fins al 17 de febrer està oberta la convocatòria a les Beques Premis Ciutat de
Barcelona, amb 11 beques de 6.000 euros cadascuna en l'àmbit de la cultura popular.
Llegir més

Tota la programació de les
Festes de Santa Eulàlia 2021

Ja és aquí el cartell de les
Festes de Santa Eulàlia 2021!

Pels voltants del 12 de febrer, Barcelona
celebrarà la seva Festa Major d'hivern en

El cartell és obra de l'il·lustrador Xavier
Mula i representa una noia jove, decidida i

una situació excepcional però sense
perdre l'esperit festiu.
Llegir més

Les 5 exposicions de les
Festes de Santa Eulàlia 2021

valenta acompanyada pel Drac de Ciutat
Vella i un colom.
Llegir més

Les bèsties més antigues de
Catalunya 'exposen al Born
per Santa Eulàlia

Del 6 al 21 de febrer podrem gaudir de les
exposicions de Santa Eulàlia amb gegants Del 7 al 21 de febrer es poden visitar al
infantils, gegantes, bestiari infantil, bestiari Born CCM algunes de les bèsties més
de Corpus i catifes florals!
antigues de Catalunya amb motiu dels
700 anys del Corpus barceloní.
Llegir més

Llegir més

Presentat el cartell de les
Festes de Sant Josep Oriol
2021!
Ja s'ha donat a conèixer el cartell obra de
Jennifer Romero, que anuncia les festes
que es faran del 13 al 23 de març al barri
del Pi.
Llegir més

Un cicle de música antiga al

‘De tard o de primer,
carnestoltes pel febrer’ i 24
refranys més sobre carnaval
Aquesta festa, caracteritzada per la
transgressió, l’intercanvi de papers, la
gresca i la rauxa és una de les més
estimades del refranyer popular.
Llegir més

VÍDEO: La Candelera,

Pi commemora els 700 anys
del Corpus
Fins al mes de maig, la basílica del Pi
acull un cicle de música antiga emmarcat
en els 700 anys de la primera Processó
de Corpus a Barcelona.
Llegir més

valoració de la temporada
pessebrista
Recuperem la conversa que vam mantenir
el passat 2 de febrer amb els presidents
de la Federació Catalana de Pessebristes
i de l'Associació de Pessebristes de
Barcelona.
Llegir més
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