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Torna la 'Batalla x Sarrià' a la festa major del barri
 

 

Del 3 al 12 d’octubre l’antiga vila de Sarrià fa festa

major. Els actes de cultura popular començaran

divendres mateix amb el Toc d’Inici de Sarrià, una

petita cercavila representativa de la cultura popular

del barri que acaba amb balls a la plaça de la Vila.

Llegir més

 

 

Les Corts ja celebra la Mare de Déu del Remei
 

 

El segon diumenge d’octubre és la festa de la Mare de

Déu del Remei i durant tota la setmana anterior el

barri de les Corts fa festa major. Els actes comencen

el 4 d’octubre i s’allarguen fins el dia de la patrona de

la parròquia, que enguany s’escau el 12.

Llegir més

 

 Sabíes que...  
 

El Ball de Rams d'Hostafrancs fa vint anys?
 

Per la festa major d’Hostafrancs de 1994 l’Esbart Ciutat Comtal va recuperar el Ball de

Rams, una dansa viva que antigament s’havia fet al barri. Enguany celebren el vintè

aniversari i prometen moltes sorpreses per la representació, que es farà dissabte a les

21.00 a la plaça de Joan Pelegrí.
 

Llegir més
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Les Magranes i el Ball de

Rams, els protagonistes de la
festa major d'Hostafrancs

 

‘Mantenir, innovar i recuperar’ és el lema

dels organitzadors de la festa major

d’Hostafrancs, que es fa del 3 al 12

d’octubre, amb motiu de Sant Àngel

Custodi.
 

Llegir més

 

 

 

La festa major de la Rambla

fa una acció floral enlloc
d'una ofrena

 

La Rambla, un dels passeigs més

emblemàtics de la ciutat, també fa festa

major. Organitzada per l’Associació

d’Amics de la Rambla, es fa del 4 al 7

d’octubre amb motiu de la Mare de Déu

del Roser.
 

Llegir més

 

 

 

L'Orquestra Plateria fa quaranta anys i s'acomiada amb una

exposició al Tradicionàrius
 

'Orquestres i llibertat, 40 anys de Plateria’ és una exposició retrospectiva de la

innovadora formació. Gràcies a testimonis i servint-se de moltes imatges, la mostra

explica l’evolució de l’agrupació a través de quatre dècades de trajectòria intensa.
 

Llegir més
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