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Diada castellera del 1714
 

 

La Colla Castellera Jove de Barcelona organitza

aquest Onze de Setembre una actuació especial al

Born per commemorar els fets del Tricentenari. Els

Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró són

les dues colles convidades que acompanyaran a la

Jove en aquesta diada, que es farà al migdia a la

plaça Comercial.

Llegir més
 

 

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.

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 o el matí de festa major.

Llegir més
 

 Sabies 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

figures recreades a partir de documentació històrica.
 

Llegir més

 

 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=iFSkfrghpce4KRQnD6sdqd6k_twIS53P5ssWdoMWJ6bVxcGz77G6y80YP3vIC5y8&c=IDSt9aRF8ic1UL0x6qHYHg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=b9EtZm94XuYw-ohOHZEfsw1pLF5JK_mwXoRu-kYJD6Rh_dmD_Zrk4jxGRcxNWrO_&c=eqy3R7-WV8K8JShJvrXuug
http://p3trr.emv2.com/HS?b=zoo0ahQYkXXgkickkrQWB27iT1icjsDvnkdBtX6CWFrP7Xqd2dLdZDg3vbJqxf9m&c=Rgj-a2uddYbU0wiz04dnPw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=vHZizNGS1a7Pcm5O0SxhWlJm1siqueEolu2DW2qXYA-3ZQtWDH5w8e6sRQsEnjbi&c=o9pHco_3i5s2h_ktQZWSQw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=fHtvpG44iaasfmXytroOgTrWtJMZMLeFleTi-s8Lq-rtjuOsldZvUr3ixyAyTl4h&c=ttKNvPd7_0s2bLYzHOXlxA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=s1dhMWadoHHG98gZr1pkDQ52ENVDQe_gRl6dgJQZiz56RCqCcFDfh_yqMqvwLsEq&c=X2_e5Od0cnkS8nGbhN0tCA
http://p3trr.emv2.com/HM?b=WThG5NzVuxJwMNMZLcSiOb8soOdwZ5U51B1WVsu39RRialVBV6ugbQ-9eks3x022&c=VnRBgZ5a3BF9wq2i0X2dGg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=iO3fGaYlv3SL1_TTGz7rAQO32gRTzHzCVsGai_JoEN2GwZA12mhI1SthnSn6o364&c=v0u1hJFiQtRI_Cnl0Lbhaw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=6Sg5ULqHv06h33Wd766J1mBdwInYSbmNGqKo0It8WbqVAA7DhLVxdLewSyVIEWpj&c=4Veiz5wc3Ri3CcVeSxVGNw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=GBEMR-HtbNzePmNwgoXn52yt9pbav8UTEUkBf0y-J79XPKTrikfn9fgOmsnC7rtw&c=NrHE2JY3HN_RmPPZsxdJCg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=5GNobw3VoTmlR0Befa7wWDQSiwihjtneqFzEzqVJAJOqC71sDlc99cJvgbxdpxQU&c=H5rd9Mf0HRiFxFmSl7ntzw


 

Festa major d’Horta
 

Del 13 al 21 de setembre l’antiga vila

d’Horta fa festa major. Com en més

indrets de Barcelona, el motiu de la festa

és votiu i es basa en una promesa que el

poble va fer a sant Gaudenci, en canvi

del do de la pluja. En aquests casos, el

compromís s’ha de renovar cada any per

la festa major, en una missa que es farà

diumenge a les 11.00 a la parròquia de

Sant Joan.
 

Llegir més

 

 

 

Festa major del Poblenou
 

‘Que comença la disbauxa,/ que s’ha

acabat l’avorriment./ Que la gent surt a la

fresca/ a fer bategar els carrers.’

D’aquesta manera tan explícita comença

el ban de la festa major del Poblenou

d’enguany, que es fa del 12 al 21 de

setembre. Durant dos caps de setmana el

barri s’omple d’activitats de tota mena

impulsades per les diverses entitat del

barri.
 

Llegir més
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