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El juny, mes de festes majors
Sabeu quin és el mes més prolífic en festes majors a
Barcelona? El mes de juny! Durant trenta dies diversos
barris de la ciutat fan festa major i per tota la trama
urbana hi proliferen cercaviles d’imatgeria festiva,
diades castelleres, correfocs, jocs per la mainada,
sopars de veïns, balls i cantades d’havaneres. Aquí les
trobareu totes, ordenades per districte i amb les dates
de celebració
Llegir més

Sabies que...

Es poden explicar els 450 anys de la Mulassa en 10 xifres?
Enguany la Mulassa de Barcelona fa festa grossa, perquè arriba a 450 anys d’història.
Els seus portadors, l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, han preparat un seguit
d’actes per commemorar-ho. Un dels més destacats de l’agenda és l’exposició ‘La
Mulassa de Barcelona: 450 anys’ que es pot veure a la Casa dels Entremesos.
Llegir més

Els Castellers de Barcelona
fan 49 anys!

18 coses que no sabies
sobre els 25 anys de la
Tarasca de Barcelona
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La colla castellera més veterana de la
ciutat, els Castellers de Barcelona, estan
d'aniversari. i ho celebren aquest cap de
setmana fent el que saben fer millor: dues
diades castelleres.
Llegir més

La Tarasca de Barcelona, una de les
bèsties més internacionals del Seguici
Popular de la ciutat, està d’aniversari.
Vint-i-cinc anys donen per moltes
curiositats i anècdotes, les voleu
conèixer?
Llegir més

Arriba el quart volum de la
col·lecció 'Grups Festius de
Barcelona', dedicat als
gegants
El dijous 21 de juny a les 20.00 es
presenta a la Casa dels Entremesos
'Gegants i capgrossos 1', un llibre il·lustrat
que aplega a una seixantena de peces
pertanyents a diversos barris de la ciutat.

Agenda castellera del cap de
setmana: 16 i 17 de juny
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us oferim un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Llegir més

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a
l’empara del fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives” de l’Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de gestionar la tramesa de butlletins informatius, legitimada en base al vostre consentiment. Tret
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu
consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us
indiquem que en informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí.
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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