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Torna la Festa Catalana!
 

 

Torna la Festa Catalana! Després de l’èxit dels anys

anteriors, la Festa Catalana es tornarà a fer cada

dissabte durant els mesos de maig, juny, juliol i agost

a tocar de la Catedral. També es faran actuacions

mensuals al Castell de Montjuïc i s’allargaran fins a

l’octubre. L’activitat a la Catedral comença el 9 de

maig amb actuacions de moixigangues i esbarts.

Llegir més
 

 

La fira de Sant Ponç: la festa de la saviesa popular i
les herbes remeieres

 

 

El dilluns 11 de maig és Sant Ponç, patró d’herbolaris i

apicultors, i per tot el país proliferen les fires d’herbes

remeieres. Una de les més famoses, per l'antiguitat, és

la que es fa al carrer de l’Hospital però altres indrets

de la ciutat com ara Sarrià i el Poble-sec també fan la

seva fira.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

Sant Ponç és el patró d’herbolaris i apicultors?
 

La llegenda de Sant Ponç diu que va arribar a Barcelona fugint del seus perseguidors i

que es va quedar sorprès de la misèria i les malalties que hi havia. Es va afanyar a

preparar pocions i ungüents i aviat va ser molt popular entre els barcelonins, que li van

dedicar una fira.
 

Llegir més

 

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=W0xXejhY_EJA7TM0XY6pAXI_k8BdDO0-nhAt3QRrC0QXdeHE_4SZt9fq_97_BIR2&c=6ddhXWwqXK3ykjyX6Eg_8w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=-45a9zYU2W9EZXZ5gBG-iDspglmm4c7gtnAjhru18PwlImL-Mp4Yf-mY4egzFoX9&c=ZtXU5NqbFdLfJWDHIexwqg
http://p3trc.emv2.com/HM?b=43m6aAI16zJCsqvtUk2TkTxjUz5nEQee6Nq05G9ZVJw4hvHRocuVoP1YKdz9KF-l&c=ccGrQI8EnId8-jP-1_0UYg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=LGo-FHTWoaFNaI5wb9ro4TN_V7PGumUVDQLL4LqZCOK8d-PS8a4boQ00q2TEewJ9&c=W-KS4BYV3WIjOpWONkr9UQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=LK9fdg4AgOT2CziJtmv4bXPhhmjZoSZCacH1o8Erie8ubo24a2XviLD9mQSE0dU2&c=YZF2AV5pweoiu9PHeVdyzQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=6ed3sXwoQhFOBOhZwxJk1gwf7qYdP7j638vARQJsuBHrbG2jbA3goXlDCGkvx5lz&c=Yn1aF3GaiTAWUyWg4d-Fdw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=md60bpP6sIUwzupqfSu9FAaCdhsX6gJheULSyYkN0jaTY8zyS3QwLFDT7MNIVpAP&c=KlPylhVhhEJcsH5kRSBnqg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=bxPT9osdeFut3Cf_iYUUBjP2rYtbiP1IUhQEHQprF0TpYV1QZyNaIshRkY5BpWP1&c=odVrd7zBGf5KiOjI4yMaHA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=OWxjE_E_lCo51-PoZzzBYXhdIn5vll6GVrP_ybx62bt__hDeDzfp8Sl-Jc97-LO6&c=NnZaldmRc4u43WPIwO74GQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=KQEpFq355DogiGkJrWgslyxbB7fuBdKY5hd5_GdSWJDgMQ0fOBzdqGYavQctpLNh&c=TyU3GXuxMFClD1nk4q1fGw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=7DFuzYs_w4C0sxnxXdOojT6FDVQ_LuICXUxL5kwQ4Bf1pCXrrMeIx-C0IfTrUJbL&c=ODNZJ8VoC5mdZ3J-KcUI1A


 

La festa major de Nou Barris,

la més acolorida de la ciutat
 

El districte de Nou Barris és format per

catorze barris. Tot i que cadascun fa la

pròpia festa major, a mitjan mes de maig

s'organitza la gran celebració del

districte. Enguany serà del 12 al 17 maig i

arriba ben plena d'activitats de tota

mena.
 

Llegir més

 

 

 

La festa major pren el

Guinardó
 

Amb l’arribada del bon temps, creix el

nombre de festes majors a Barcelona i

aquest cap de setmana arriba la del barri

del Guinardó. Comença el divendres 8 de

maig i durarà fins al diumenge 17.
 

Llegir més

 

 

 

Gaudiu de la festa major del

Bon Pastor
 

El barri del Bon Pastor fa festa major del

8 al 17 de maig. Durant tres caps de

setmana els veïns del barri han

programat activitats ben diverses

destinades al públic de totes les edats:

cinema infantil, homenatges a la gent

gran i torneigs esportius per als més

joves.
 

Llegir més

 

 

 

Els Castellers de Sants

celebren el 22è aniversari
amb una diada doble

 

Aquest cap de setmana els Castellers de

Sants commemoren el 22è aniversari de

la colla. Com sempre, ho fan amb dues

actuacions castelleres: una la vigília,

dissabte a la tarda amb la Jove de Sitges,

i la diada, diumenge a migdia amb els

Castellers de Vilafranca i els Xiquets de

Tarragona.
 

Llegir més

 

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=KSlf-HWcNZm0rT9kC73dnpcHNm4bKymPAC7Rn11YOtHCbb5vBL8aUuNt79WiJjwW&c=-l-bJQPkRicu_AAvkCTbvw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=GcRTMo4VgwGTkrOhjlU3QlUAD8NqhkmU2KGs5XoLYbN5dlTowR3xohTGenc3wmTA&c=jPHML9LaGgWW_A9BQtUlVQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=31LcHVBe-sQFBobevYqAL7RjvPCbJJNEuJ-27LOBOJP70XyC2FGSMQB10ezmi1MJ&c=fPE7AOdf1wtoqUtRr-lEqA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=J784TK4ia5VY2vHaLuFs4eguwvRdishcbkUuaTMdvjRmA6kV5LyVcTHpOm6wyT2m&c=Cg8Wjj9hcey37YIgDLvKuw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=WhN2WYE38LU74T8Q8DZ1McHLTp6phvz-Wlo_-VO23XC-dg2hJmSiHLE-lzoITWlI&c=RLHl4Kq-UJMzYExE7HvfGw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=LWYMEb2b_0Sh7bUxRaeKjyrj4t4-cTzV-NMbHcnU-lpMHMQJh3H1xYyClhVyjmBN&c=Rin9tIB3M4DEcqirzGY3EA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=71ezZg9NtU1nZpiHXoX-4jRtJ6H8gH3QH3h1YJKbBk61Rfyrp0PcPHJV3MCPkgqN&c=Tr5l9ThSDDUkxsjhtQ4IGw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=kpH_1kUD-X8TFpzkLx_BqcktFTU8mUAc6rlI0JNTMzgFQBo7vJ9OyNPET-8xDcVX&c=VjWkeNDz1YJ5UiNx8ga77A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Q1F0XGKtaIAI3F9xSSBK2m8r5S7rlQnkHybYZXhR67oAsQRczAKwMmmmhcGknWc1&c=26C8foPoIFGpDJue_0qywg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=D1vB8nfEEAQITSdHwPfcbSFwsg-PIC8CRtg_jt5GGZJkbABR61SJMqp3bJfaNL68&c=POVOCxs7GR5rkJwEpPorjw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Q5EQ4wPwDLop7zA6Zqkp8Eo0zanp_KDA6e8p6kQBJ_Q5SsxEcH61jiH7y_Gj5myV&c=4MxR46UJepeLaJJf53ZmlQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=vnf9WJ3rdJizd1NvUzeCenhVKKtcVpjjAwsXS2nDhD5Y3sHBP_me6O5CB546F7iv&c=uwEAnIicSo78scl5JfmPbQ


 

Bastons i sardanes al pla de
la Seu

 

La Confederació Sardanista de

Catalunya i l’Institut de Promoció de la

Cultura Catalana cada any organitzen un

festival on ballen tots els escolars que

han participat en els seus tallers

educatius.
 

Llegir més

 

 
 

L’Ateneu del Clot: art, oci i
acció comunitària

 

EQUIPAMENTS. L'Ateneu del Clot és una

entitat fundada el 1978 durant la

reivindicació veïnal per convertir una

antiga fàbrica en equipament municipal.

Actualment té cent vuitanta-vuit socis i

ofereix tota mena de cursos, tallers,

concerts i exposicions.
 

Llegir més
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