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15 coses que no sabies sobre els 50 anys dels
Castellers de Barcelona
Aquest any els Castellers de Barcelona celebra el 50è
aniversari. Un dels actes culminants de la celebració es
farà dissabte amb una diada a la plaça de Sant Jaume
amb la colla Joves Xiquets de Valls i la Vella dels
Xiquets de Valls com a convidades. I com que mig
segle d'història dona per moltes anècdotes que paga la
pena aplegar. Les voleu conèixer?
Llegir més

Sabies que...

Ja pots consultar totes les activitats de Sant Joan a la web de la
festa?
Barcelona es prepara per viure la nit de Sant Joan amb l'arribada de la Flama del
Canigó, revetlles, fogueres, coca i petards! Mira tot el que es farà a la ciutat la nit del 23
de juny
Llegir més

Qui és qui a la festa del 350è
aniversari dels Gegants
Petits del Pi?
Us expliquem tots els secrets i curiositats
que amaguen els Vitxets de Reus, els

Barcelona celebra els Cors
Muts, una de les festes més
peculiars de la ciutat
Cada any per Pentecosta una vintena
d’agrupacions corals humorístiques
desfilen pels carrers de la Barceloneta
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Americanos de Sitges, els Negritos de
Tarragona i els gegantons de Valls.
Llegir més

Llegir més

Les festes majors del mes de
juny 2019 a Barcelona
Aquí les trobareu totes, ordenades per
districte i amb les dates de celebració.
Llegir més

disfressats i brandant objectes d’una mida
desmesurada

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 8 i 9 de juny
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

© 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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