
Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

Núm5

 25 de setembre de 2014

 

Sis castells de 9 per la diada de la Mercè
 

 

La plaça de Sant Jaume va viure ahir una diada

històrica de les colles locals: es van descarregar sis

castells de 9, dos dels quals alhora. Els Castellers de

Barcelona, els de la Vila de Gràcia i els de Sants van

fer la millor actuació de la història. Els Castellers del

Poble Sec, els de la Sagrada Família i la Colla Jove

van fer castells de la gamma alta de 7.

Llegir més
 

 

L'imaginari festiu de la Barceloneta surt per la festa
major

 

 

Sant Miquel és el patró de la parròquia de la

Barceloneta i per això el barri mariner històric de

Barcelona fa festa major pels volts del 29 de

setembre. Enguany abasta del 25 de setembre al 5

d’octubre; deu dies de festa on no faltarà la cercavila

del famós Canó de la Barceloneta, el correfoc i les

havaneres a la platja.

Llegir més
 

 Sabies que  
 

El Canó de la Barceloneta és un giny festiu centenari?
 

El 1912 Pancraç Farell, matricer d’ofici i treballador de la Maquinista, va assistir a les

festes del poble de l’àvia de la seva esposa, a França. Allà va veure que rondava pels

carrers un canó d’atrezzo on feien explotar un petard a la boca alhora que llançaven

caramels i joguines per a la mainada. Ràpidament va construir el seu propi giny i el va

treure a passejar per la festa major de la Barceloneta, on el canó s’ha convertit en

l’element identificatiu.
 

Llegir més
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En Mustafà Petit, la nova

figura de la colla gegantera

del Pi
 

Diumenge al migdia es va presentar un

nou membre de la família gegantera del

Pi: en Mustafà Petit. És una rèplica

infantil del famós Gegant del Pi, que data

del 1601. La figura ha estat creada pel

mestre imatger Manel Casserres i s’ha

finançat a través d’una campanya de

micromecenatge.
 

Llegir més

 

 

 

Rumiatges i ofrenes a la festa

major de Montbau
 

Fins el 5 d’octubre el barri de Montbau, al

districte d’Horta-Guinardó, fa festa major.

La celebració es fa amb motiu de sant

Jeroni, el patró de la parròquia, però

durant la festa també s’honora sant

Cebrià i santa Justina amb un aplec a la

seva ermita. La cultura popular del barri

es deixa veure en el correfoc, la trobada

de puntaires i el matí d’entremesos.
 

Llegir més
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