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Una trentena de gegants de tot Catalunya participen
en la Trobada Biennal dels Gegants de Gràcia
El primer dissabte de maig dels anys parells els
gegants de tot Catalunya tenen una cita al barri de
Gràcia, on la colla gegantera fa la Trobada Biennal.
Enguany es farà el dissabte 7 de maig i hi participaran
una quinzena de colles: els gegants del Carnaval de
Solsona, els de Puigcerdà… De Barcelona hi haurà
els gegants del Tricentenari, els de Sarrià, els de la
Plaça Nova, els de la Barceloneta i els de la Sagrera.
Llegir més

Sabies que...

Els noms dels Gegants de Gràcia van ser escollits per votació
popular?
Els noms, Pau i Llibertat, foren escollits entre els infants del barri. «Pau», per
homenatjar el batlle que va aconseguir la independència de Gràcia l'any 1887, Pau
Fatjó. I «Llibertat», perquè és un carrer del barri que no ha variat mai de nom tot i els
canvis polítics.
Llegir més

Maig Coral a Barcelona: cinc
concerts per descobrir el
poder del cant
A Barcelona el mes de maig és sinònim
de cant coral gràcies al cicle de cançó
que ja fa més de 30 anys que organitza
la delegació del Barcelonès de la
Federació Catalana d’Entitats Corals: el
Maig Coral.
Llegir més

Les tradicions de Gràcia de
Joan Amades, reeditades
La Coordinadora de Colles de Cultura i el
Taller d’Història de Gràcia s’han adherit
al 150è aniversari del naixement de Joan
Amades amb la reedició del llibre
‘Tradicions de Gràcia’, una obra editada
el 1950 per commemorar el centenari de
la declaració de la independència de la
Vila.
Llegir més

El Sagresaure presenta el
seu fill en el marc de les
festes de primavera de la
Sagrera
Al llarg de l’any es presenten moltes
figures però una de les més originals és
la que es farà dissabte a la Sagrera, on
el Sagresaure ens presentarà el seu fill.
Es tracta de la nova bèstia infantil que la
colla del Drac ha confeccionat perquè els
diables més petits la portin.
Llegir més

Arriba la festa major del
Guinardó
El pregó acompanyat dels trabucaires, el
ball del fanalet, la trobada gegantera
encapçalada per en Joan el Portuguès i
la Marieta de la Font del Cuento…
Aquests són alguns dels actes distintius
de la festa major del Guinardó, que es fa
del 27 d’abril al 8 de maig.
Llegir més

Festa del desè aniversari del
Bretolàs de Sant Andreu
Aquesta primavera la cultura popular de
Sant Andreu està de celebració i després
de Can Galta, el 7 maig serà el torn del
Bretolàs. La bèstia foguera de la
Satànica de Sant Andreu enguany fa deu
anys i ho celebrarà amb una festa
d’aniversari plena de convidats… i de
pirotècnia.

8a Festa de les Escoles
Bastoneres
El 6 de maig a l'avinguda de la Catedral
es farà la 8a Festa de les Escoles
Bastoneres de Ciutat Vella, el Poble Sec i
Sant Martí. A partir de les 15.30, els 640
alumnes que han participat als tallers de
ball de bastons durant el curs escolar,
mostraran tot el que han après després.
Llegir més

Llegir més
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