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La festa major de Gràcia del Bicentenari: guarnits
tradicionals, balls de festa major i gairebé un miler
d’activitats
Enguany la festa major de Gràcia, que es fa del 15 al
21 d’agost, celebra 200 anys d’existència. Aquest
bicentenari és la principal novetat del programa de la
festa major però les celebracions de l'aniversari no
monopolitzen tot el programa de la festa: ben al
contrari, el complementen. Així als carrers guarnits s’hi
sumen un seguit d’elements que expliquen l'evolució
de la festa.
Llegir més

Sabies que...

Ja es poden presentar propostes pel fòrum Som Cultura
Popular?
El Som Cultura Popular es farà del 25 al 28 de gener de 2018 al recinte de Fabra i Coats
i espais adjacents. Les entitats que vulguin presentar propostes d’activitats tenen temps
de fer-ho fins a finals de setembre
Llegir més

Presentat el programa de les

Més de 550 activitats a la
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festes de Sant Roc de la
plaça Nova
De l’11 al 16 d’agost hi haurà un bon
reguitzell d’actes carregats de tradició i
únics a la ciutat com ara la hissada de la
bandera heràldica de Sant Roc, la festa
del gos, la cucanya, el porró llarg o els
panellets.

festa major de Sants
Sants s'omple de festa durant nou dies
d'agost amb la participació de totes les
entitats del barri i el veïnat dels 16 carrers
que es guarneixen de forma molt especial
per a l'ocasió.
Llegir més

Llegir més

La Festa Catalana no fa
vacances!
La Festa Catalana, el petit festival de
cultura popular que es fa cada dissabte al
matí a prop de la Catedral, no fa vacances
aquest mes d’agost. Ben al contrari!
Llegir més

Voleu veure castells aquest
mes d’agost a Barcelona?
Tot i que durant el mes d’agost hi ha
poques diades castelleres a la ciutat, les
que es fan són molt especials i sentides
perquè les colles actuen a casa seva en
dies molt importants.
Llegir més

‘Guarnir el món de festa’, la
proposta expositiva de la
Virreina per aquest mes
d’agost
La mostra, que es podrà veure fins l'11 de
setembre, aplega festes de Barcelona,
València, Lisboa i Medellín que
transformen l’espai urbà.

Una exposició repassa els
200 anys d’història de la
festa major de Gràcia
A 'L’art de guarnir el carrer. La construcció
col·lectiva i imaginativa de l’efímer' el
periodista i historiador Josep Maria Contel
explica amb fotografies l'evolució la festa.
Llegir més

Llegir més
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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,
adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant
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