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Comença la Festa Major del Poble-sec, plena
d’aniversaris

 

 

Festa Major · Del 19 al 28 de juliol el Poble-sec
celebra la Festa Major. Enguany serà molt especial,
perquè es commemoren els 150 anys del naixement
del barri, els 30 anys dels gegants "Les Tres
Xemeneies" i els 20 anys dels castellers "Bandarres".

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

Els Gegants del Poble-sec fan 30 anys?
 

Tot i que no surten a causa del seu mal estat, els gegants "Les Tres Xemeneies" del
Poble-sec celebren el seu trentè aniversari amb una exposició al Centre Cultural
Albareda. En el seu dia van ser les figures més trencadores de la ciutat, amb forma de
xemeneia i dues cares: una d'humana i l'altra amb la forma del fum.
 

Llegir més
 

 

 

Arriba en Normag, el primer
gegant amb discapacitat
intel·lectual

 

L'Associació ASPASIM engega una
campanya de micromecenatge per crear
el primer gegant amb discapacitat
intel·lectual de Catalunya i la creació

 

 

XI Trobada dels Gegants de
Sant Jaume

 

Pels volts de la diada de Sant Jaume, el
25 de juliol, la colla gegantera de Sant
Jaume celebra cada any una trobada de
gegants en honor del seu patró. Enguany
es farà el dissabte 27 de juliol i serà una
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d'una colla gegantera inclusiva a Sarrià.
El gegant s'estrenarà per les Festes de la
Mercè.
 

Llegir més
 

trobada especial perquè la geganta Mercè
fa deu anys.
 

Llegir més
 

 

Activitats prèvies de la festa
major de Gràcia al juliol

 

La festa major de Gràcia no arriba fins a
l’agost, però el barri ja es va preparant. Si
voleu començar-vos a ambientar,
aquestes són les activitats prèvies a la
festa major que es faran el mes de juliol.
 

Llegir més
 

 

 

Una exposició recorda
l’empremta de la guerra civil
al barri de la Catedral

 

L’Associació de Festes de la Plaça Nova
presenta l’exposició «1938. El barri de la
Catedral sota les bombes. Les Festes de
Sant Roc poc abans i poc després de la
guerra». Es podrà veure a partir del 18 de
juliol a la Casa dels Entremesos i s’inclou
en el projecte ‘4 ¼ 425 anys de les Festes
de Sant Roc’, que rebé el Premi Ciutat de
Barcelona 2017.
 

Llegir més
 

 

 

La Mercè 2019 ja té cartell i
pregonera

 

Barcelona es prepara per celebrar la
Festa Major de la Mercè del 20 al 24 de
setembre. Ja s’han presentat algunes de
les novetats d’enguany: el cartell, la
pregonera i la ciutat convidada.
 

Llegir més
 

 

 

Exposició 'Façanes, peixeres
i un conte...' a la Casa dels
Entremesos

 

Del 27 de juny al 28 de juliol es fa a la
Casa dels Entremesos l’exposició
‘Façanes, peixeres i un conte…’, del
peculiar artista i ninotaire Iakaré. Amb
petites escenes plenes d’humor i sàtira,
s’hi mostren alguns passatges de festes
majors i tradicions catalanes.
 

Llegir més
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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

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
http://e-bcn.cat/newsletters/subscribe/unjoin.php?lang=ca&bcnpopular=1&email=culturapopularbcn@gmail.com
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat

