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Les Festes de Sant Josep Oriol més llargues de la
història

 

Del 12 al 23 de març les Festes de Sant Josep Oriol
del barri del Pi fan un pas endavant i sumen més
actes i novetats que mai. A més s'estrenen dos actes
nous: 'Bestieses', on les dues bèsties del Pi conviden
dues bèsties rellevants d’arreu del país, i
Emmulassa't!, una cercavila nocturna protagonitzada
per l'entremaliada Mulassa de Barcelona.

Llegir més

 Sabies que...  

Sant Josep Oriol, patró de les festes del Pi, se'l coneixia amb el
sobrenom de 'Doctor pa i aigua'?
El dissabte anterior a les festes, a la basílica de Santa Maria del Pi s'escenifica el
Retaule de Sant Josep Oriol, una representació teatral vuitcentista que explica la vida
del sant. Un centenar de persones, entre actors i músics, es vesteixen d’època per
mostrar al públic la vida, els miracles, l’enterrament i la mort d’aquest sant que va ser
rector de la parròquia.

Llegir més

 

http://p3trc.emv2.com/HM?b=9snAMHrxeeowD7bj3_FXa8DsZSNOY6jbGuN6kZqmpH9j4aXpit_fVqi_e5XFgZhR&c=JMJj4NLWWfXTvHNezMkokw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=G_5Yw1ZMAcyole2OMnHSKZxfkpawrcKGVmlv_DLcCwpkfc2lQN86O75hk4wrle2r&c=6k2iManiMbNfJL0lxcvVfQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=wFJISBxS5NV36lqVpIbxIJj7pgPMlVpZ5a66CFxq6ScIOnf5BT9ZdDkJGRAyeIrJ&c=1pxOTHj1wNBr9wRKB9Ac9A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=DUsbggaJ954Lkuz4tXRY-PxE-yqvvJP1i7mzTQixdCkH5NPiWqBU0BOhH3-ln9u_&c=1NAyw4xhsAz_FeG0aEHk7g
http://p3trc.emv2.com/HS?b=ikfXMGhTtN2Q6rPBaKKg0ST9vlEdS1q-r2r4osYKrEqT0qQgdJQ0NNDxe4ptBSO2&c=bd3H5r4ocIBx_jEUiFAbhg


Com us agradaria que fos el
bicentenari de la festa major
de Gràcia?

L’any 2017 la festa major de Gràcia farà
200 anys i per commemorar-ho la
Fundació Festa Major de Gràcia ha
planificat un any ple de celebracions que
arrencarà el mes de maig del 2017 i
s’allargarà durant el 2018. També s'ha
obert un procés participatiu perquè
tothom qui ho vulgui pugui fer la seva
aportació.

Llegir més

 
El Raval reivindica Santa
Madrona, la tercera patrona
de la ciutat

Poca gent sap que Santa Madrona és,
juntament amb la Mercè i Santa Eulàlia,
co-patrona de la ciutat de Barcelona. Per
tal de difondre la seva imatge i la
vinculació amb el barri del Raval ja fa
cinc anys que s’organitzen un seguit
d’activitats al voltant del 15 de març, la
seva diada.

Llegir més

 

La nova generació dels
escultors de la festa
s’exhibeix al centre
d’Artesania Catalunya

A Catalunya hi ha més de 4.000 gegants,
més de 1.500 figures de bestiari i gairebé
15.000 capgrossos però fins fa poc no hi
havia cap estudi reglamentat per a
preservar l’art de construir imatgeria
festiva. Enguany se n'ha impulsat un per
primera vegada i els resultats de la
primera fornada de nous escultors ja es
poden veure en una exposició.

Llegir més

 

Les colles castelleres de la
ciutat escalfen motors

Tot i que la temporada castellera encara
no ha començat oficialment, aquest cap
de setmana es podran veure a la ciutat
les construccions de cinc de les sis colles
que hi ha a Barcelona: els Castellers de
Barcelona, els de la Sagrada Família, els
del Poble-sec, els de Sants i la Jove de
Barcelona.

Llegir més

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=9BJROp9bTCjI_H7Wcoem3QcewWJKT8B4fOV3X44foKOepNTal7t9FuEsUIonPMfC&c=XFnWH2Bc33-Eql8uxgk7Zw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=erY-8tqJdsglZTi0d4VimTZnCHirUcdlmj_z-6Gu5sdCm9KBCDP59ZiDFavyszte&c=lW6ftyGRSUg-65k49gXAxQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=2EIGASplLWqp5ibXJZFqPmGDiKu3SNZIECOL0DgHgOUc38zOGcdNPhR7KyDXLUZS&c=2rGSAQKODz2UE5bsrq4VPg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=SNaYeVxF3fcdZI50TUXX7Cmn63_oASMIhglqAPFeDQlOvNUaX5ACxvsNrrmq4VAj&c=6SccDnluOx80vY1FLMnfVQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=1j9ZS6Qn6e9-l9c-EFS9t6JUyeepGTbThEvxJ0FAKWZmCOP_tfeaYbeMbCNhtBF7&c=4CW_Hs9UvHpNP0q0MVSV-A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=cJ-ZQIRDJsBkqPIPXaXjdHiYNI_LVL3HkqqbYPSu1JVT0RQzuwncV3f9vQf4iaoq&c=JkOzbA_KWGW0ymnbdfmPqg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=zCj3tc7uXIZIDm1gqfVAfj9-g3e-wOY0-2mWNZkORzlkUTLYSaSS2TrJEPffWTi3&c=mM4s5ezBy-4mVEeLaPFsNQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=uFK0AGe2FeRydoyjo49B1CMMWn2q1iFOrh5q79iVUHJzFYvxMnLOdaamX4ZilXTi&c=vkDDmxERGM6b09RQoHna7A


El Centre Catòlic de Sants,
138 anys fent barri... i teatre!

El Centre Catòlic de Sants fa 138 anys
que s’esforça per oferir una oferta
cultural el més variada possible als seus
més de 300 socis i als veïns del barri de
Sants. Actualment ofereix una desena
d’activitats com ara teatre, dansa,
cinema, pessebrisme, cant coral,
excursionisme, bàsquet, tennis taula…

Llegir més

 

Arriba la primera edició de El Gòtic fa festa!

El dissabte 12 de març veïns, veïnes i comerciants reivindicaran els carrers del barri
com espai de relació i convivència.

Llegir més
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