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Barcelona celebra Sant Cristòfor, el patró dels
conductors... i dels gegants

 

 

El 10 de juliol és Sant Cristòfor, patró dels automòbils i

dels viatgers, i a Barcelona és venerat amb una

celebració ben especial. El sant té una capella

dedicada al carrer de Regomir i durant tot el dia

desenes de conductors i motoristes hi passen per

davant en cerca de benedicció

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

El patró oficiós dels gegants és Sant Cristòfor?
 

Sant Cristòfor és una de les primeres figures de gegants que coneixem. Les seves

sortides en processons barcelonines són documentades des del 1424. Això fa que

sigui, juntament amb Goliat, un dels dos gegants festius més antics d'Europa.
 

Llegir més

 

 

 

Javier Velasco: ‘Les entitats

 

Les havaneres protagonitzen

http://p3trc.emv2.com/HS?b=MOXk-ZZKDOyXcIhwJUFb7rkthecY5ufWrvT7JUws6jGByTiboHql67kjNVzHeLzb&c=8ViQ-KsODFTDe5f-kjJGgQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=k8dPjwH9_bkqe-w3Rvtv07veRFAROElHCDIUok5UbnyunTQlizQ5yHnctwrG-Isz&c=GXwAsFYXYd7YufUe7HFBcQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=sBEDVPbgoWYWC2HmLI-gzdQVO-_Iw0v1oZ7vTR2z27X6YagWWGefFYujbFMYVAV_&c=i25npKssKUQRW5GqmsBDBA
http://p3trc.emv2.com/HM?b=HbpyEP73C0pud0-n-aQ3TcsZe7VuLrXvlbeCdwQXITVhjclD-4UoQFD80q9C8KX2&c=rNvXvmSa8nGkBvNowtYJvg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=w6SenbXPtswcW9CUHMSSVC8N15Y_cZkBlRJmen3O4Dy0ysDWkh3LYSPh3aPmn9NX&c=Ra_El4XaYhoTlKBLIotBwQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=sfqQUmSrc-XM54QetFInGhI1iXDZoGp79aD65y1U_qVxppId7x2ruphCoLS2W4bY&c=OM_6CSOO17xkJyHJtIIpLA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=2ORu6tPZdI9MUPLdLPwtm1q2e4n1wdElhxO8KxGPk141UKNcXB8nPPhYkXTzrb79&c=aYV1zaU2nvrpMxUgiXk2eg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=6oPjZLbgylkj6ItbjriiZllW_rd7V6A_uxu1YDdfHTP8GE0RcaCSs736gaaspN7E&c=ceH8H0TUzA7mcJiqKHWlWw
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http://p3trc.emv2.com/HS?b=pA93YKvpvZlwRzNbc-96dx7jbrlYsdd4EUE3bgVOwZ3ZIGCC6grucJBalJv6s08V&c=1HoSI8YT6zeAzQZUaHW7bA


no volem limitar-nos a fer la
nostra activitat, volem fer

coses perquè el Poble-sec

funcioni’
 

ENTREVISTA.Javier Velasco va entrar en

el món de la cultura popular per la seva

filla i li va agradar tant que actualment

està implicat en la colla gegantera, els

diables, els castellers i la festa major. Tot

això ho fa al Poble-sec, el barri on va

néixer i ha viscut tota la vida.
 

Llegir més

 

 

la festa major de la Vila
Olímpica

 

Al llarg de l’any moltes festes majors de

Barcelona organitzen cantades

d’havaneres però poques són tan

emblemàtiques com les que es fan a la

Vila Olímpica. En pocs anys les

havaneres han esdevingut l’acte central i

més distintiu de la festa.
 

Llegir més

 

 

 

La cultura popular

protagonitza la festa major
del Carmel

 

Correfoc, sardanes, havaneres, castells

de foc… són alguns del actes de cultura

popular de la festa major del Carmel, que

arrenca aquest divendres i s’acaba el 12

de juliol. En total, serà una setmana

llarga de festa on no faltaran concerts,

balls i activitats per a la mainada.
 

Llegir més

 

 

 

Els Castellers de la Vila de

Gràcia desembarquen al
Quebec

 

La colla viatja a Mont-real del 3 al 12 de

juliol per actuar al festival Montréal

Complètement Cirque i participar al

Mundial de les Cultures. El viatge forma

part d'un intercanvi cultural amb la colla

castellera de Mont-real.
 

Llegir més
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