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20 coses que no sabíeu sobre els 35 anys del Drac de
Gràcia
Enguany el Drac de Gràcia, la bèstia foguera més
veterana de la ciutat, fa trenta-cinc anys. I per celebrarho la Casa de la Festa de la Violeta li ha dedicat una
exposició que es pot veure fins al 18 d’octubre. S’hi
apleguen tot d’anècdotes sobre la història de la bèstia,
que durant aquests trenta-cinc anys ha ballat en
centenars de places de tot el país i ha participat en
desenes de correfocs.
Llegir més

Sabies que...

Sarrià, Hostafrancs i les Corts encara fan festa major?
Aquests tres barris de la ciutat estan en plena celebració de la festa major i programen
tot d'actes de cultura popular: correfocs, diades castelleres, mostres de dansa... No us
els perdeu i feu una ullada a la programació!
Llegir més

La Rambla fa la festa major
més especial
Es farà del 7 al 12 d’octubre en honor a la

Els 10 actes de cultura
popular imprescindibles de
la festa major del Congrés
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Mare de déu del Roser, que té una imatge
situada al lateral del palau de la Virreina
que les floristes solien venerar. A més
enguany, després dels atemptats d’aquest
estiu, la festa major té encara més
significat que mai.

Del 7 al 15 d’octubre el barri del Congrés
fa festa major. En total serà una setmana
llarga de festa amb actes de tot tipus i
pensats per a tots els públics.
Llegir més

Llegir més

Especial la Casa dels
Entremesos a la Festa
Catalana
Aquest dissabte, 7 d’octubre, l'avinguda
de la Catedral es convertirà en una festa
major en miniatura per mostrar a tothom,
turistes i gent del país, la riquesa i la
vitalitat de la cultura popular i tradicional
catalana.

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 7 i 8 d’octubre
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Llegir més
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