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Tota la programació de la Mercè més tradicional
 

 

Amb les festes de la Mercè arriben els actes de

cultura popular més destacats de tot l’any a la ciutat.

Les associacions, agrupacions i entitats del sector

participen activament en la festa major. Enguany la

celebració començarà el divendres 19 de setembre i

s’allargarà fins el dimecres 24, diada de la Mercè. Des

del popular toc d’inici fins al toc a plegar se succeiran

desenes d’activitats, com ara el correfoc, les dues

diades castelleres, el matí de festa major, les

sardanes i el festival Mercè Dansa.

Llegir més
 

 

La festa catalana a la plaça de les Glòries
 

 

Quan arriba el mes de setembre la festa catalana

deixa l’emplaçament habitual de l’avinguda de la

Catedral per traslladar-se cap a l’est de la ciutat, a la

plaça de les Glòries. D’aquesta manera es vol fer

arribar la cultura popular catalana a un dels espais

més nous de Barcelona i dinamitzar-lo. Els dissabtes

6, 13 i 27 de setembre diverses entitats de tot

Catalunya faran mostres castelleres, geganteres, de

foc i de ball de bastons.

Llegir més
 

 Sabíes que  
 

El Seguici Popular de Barcelona
 

Per la Mercè el Seguici Popular de Barcelona sortirà al complet. Aquest conjunt de

peces és la plasmació del projecte de recerca d’uns referents barcelonins, singulars,

històrics i propis que fan la funció simbòlica dins la festa. Es va constituir el 1993 i és

format per la imatgeria festiva municipal, figures històriques com els Gegants del Pi i
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figures recreades a partir de documentació històrica.
 

Llegir més

 

 

 

Jornades Internacionals

Folklòriques de Catalunya
 

Des de fa quaranta-dos anys, cada mes

de setembre l’Associació per la Difusió

del Folklore Adifolk organitza les

Jornades Internacionals Folklòriques

(JIF), en què participen agrupacions

dansaires de tot el món. Enguany es

faran del 4 al 7 de setembre a diverses

poblacions de Catalunya i la clausura

serà a Barcelona, amb actes al castell de

Montjuïc i al Sant Andreu Teatre.
 

Llegir més

 

 

 

Festa major de la Bordeta
 

La festa major del barri de la Bordeta, al

districte de Sants-Montjuïc, és en realitat

la festa major d’un carrer i tres places del

barri. Del 2 al 7 de setembre les

comissions respectives organitzen tota

mena d’activitats pel seu compte i, al

final, es fa un acte unitari a la plaça de

Celestina Vigneaux. Enguany aquesta

activitat de cloenda, en què participen els

gegants i el diables de Sants, es farà el

dissabte 13 a la tarda.
 

Llegir més

 

 

 

Festa major de Vallvidrera i Mas Sauró
 

Del 5 al 14 de setembre els barris de Vallvidrera i de Mas Sauró, pertanyents al districte

de Sarrià – Sant Gervasi, fan festa major. Durant aquests deu dies hi ha programades

desenes d’activitats destinades a tots els públics: jocs infantils, concerts per a joves i

berenars per a la gent gran. Com en tota bona festa major de la ciutat, tampoc no hi

falten els torneigs esportius, els balls, les xocolatades i els àpats populars.
 

Llegir més
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