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Joan Manel Camps: ‘La cavalcada i el correfoc són
els actes més multitudinaris de la Mercè’
Enguany ens esperen unes festes de la Mercè curtes
però molt intenses, amb petites novetats en els actes
més tradicionals, dues diades castelleres que
aixequen molta expectativa i actes multitudinaris com
ara la cavalcada i el correfoc. Tot això ens ho explica
Joan Manel Camps, del departament de Festes i
Tradicions de l’Institut de Cultura.
Llegir més

Sabies que...

Gegants, bèsties i el Seguici Popular són les tres exposicions
d’imatgeria festiva que marquen la prèvia de la Mercè?
Com és tradicional el Seguici Popular s’exhibeix al palau de la Virreina, els gegants de
tota la ciutat es poden veure al Museu Marítim i les bèsties fogueres s’apleguen al
vestíbul de la Casa de la Ciutat.
Llegir més

Les increïbles històries que
amaguen els gegantons de

Diada castellera de l’Onze de
Setembre amb la Jove de
Barcelona, Capgrossos de

les escoles de Barcelona,
aplegades en una guia
‘Els gegantons de les escoles de
Barcelona’ recull més de 400 peces
d’imatgeria festiva que pertanyen als
centres educatius de tota la ciutat.
Gegants, gegantons, nans, capgrossos,
dracs i cuques amenitzen les festes i
alhora formen part del projecte educatiu
de l'escola.

Mataró i Castellers de
Vilafranca
La diada es farà diumenge al matí en un
dels llocs més emblemàtics de la ciutat:
la plaça que hi ha davant el Born Centre
Cultural. Aquest acte, que ja fa quatre
anys que es fa, està ben consolidat en el
calendari casteller de la ciutat.
Llegir més

Llegir més

A la tardor la Festa Catalana
se’n va a Diagonal Mar
Després d’haverse passat tot l’estiu en
un dels indrets més cèntrics de la ciutat,
en arribar el mes de setembre la Festa
Catalana es trasllada des de l’avinguda
de la Catedral a la zona del Fòrum.
Llegir més

Abans de la Mercè la colla
gegantera del Pi presentarà
l’Elisenda Petita, una còpia
infantil de la geganta
Dos anys després del naixement d’en
Mustafà Petit, la Colla Gegantera del Pi
ha decidit construirli la seva parella i uns
dies abans de les festes de la Mercè es
presentarà en societat a l’Elisenda Petita.
Llegir més

Aniversaris, tradició i molta
cultura popular a la festa
major d'Horta
Horta, un dels barris amb més
personalitat del districte d'Horta
Guinardó, fa festa major del 9 al 18 de
setembre. La rica vida associativa del
barri aprofita aquesta ocasió per ferse
veure i organitza un bon reguitzell
d'activitats de tota mena.

Foc per començar i foc per
acabar a la festa major del
Poblenou
Es farà del 9 al 18 de setembre i
comptarà amb la participació de totes les
entitats de cultura popular del barri, que
s’impliquen molt activament en
l’organització de la festa major.
Llegir més

Llegir més

La cultura popular de la Vila
de Gràcia fa festa major al
Farró
Del 9 al 18 de setembre, el barri del
Farró viurà la seva festa major amb un
programa farcit d’activitats, des de les
tradicionals i les clàssiques. Gaudiula!
Llegir més

Molta cultura popular
andreuenca a la festa major
dels Indians
Del 17 al 25 de setembre el barri dels
Indians, al districte de Sant Andreu, fa
festa major. En total seran deu dies de
festa amb activitats de tota mena.
Llegir més

A la tardor, la dansa pren la Casa dels Entremesos
Dues propostes per ballar i una exposició sobre els vestits de l’Esbart Català de
Dansaires protagonitzen les activitats de tardor a la Casa dels Entremesos.
Llegir més

Comença un nou curs a la Casa de la Festa de la Violeta de Gràcia
Les principals novetats són un taller dedicat a l'elaboració de llibres popup i els
itineraris autoguiats per tota la família Recorrem Gràcia!
Llegir més

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'informem que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer Contactes i Mailing de l'Institut de Cultura de
Barcelona. de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar els contactes i mailing de l'Institut de Cultura
de Barcelona. Les seves dades no seran cedides a tercers. Vostè consent expressament en el tractament de les
seves dades per la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició,
adreçantvos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament
en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol donarse de baixa d’aquest butlletí electrònic faci clic aquí.
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si vols posarte en contacte amb nosaltres, clica aquí

