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Una visita guiada per la història de la imatgeria festiva
del Poblenou

 

 

El barri del Poblenou té racons plens d’història: el

passat obrer, les velles fàbriques, les entitats

centenàries… Ara un taller impulsat pel Centre

d’Imatgeria Festiva i l’Arxiu Històric del Poblenou

proposen de relacionar tot aquest passat amb la

imatgeria festiva del barri a través de dues visites

guiades, que es faran els dissabtes 18 i 25 d’octubre.

Llegir més
 

 Sabíes que...  
 

Els gegants del Poblenou deuen el seu nom a les parròquies
del barri?
 

En Bernat i la Maria van ser comprats el 1953 per iniciativa de les tres parròquies del

barri, que volien uns gegants per la processó de Corpus. Inicialment no tenien nom

però quan se’ls va recuperar el 1981 van ser batejats en record a Sant Bernat Calvó

Santa Maria del Taulat.
 

Llegir més
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El ‘Gaudeix la Festa’ torna a

plasmar la cultura popular de
Barcelona

 

El programa ‘Gaudeix la Festa’ estrena

temporada aquesta setmana i comença

amb un reportatge monogràfic de la

Mercè. El capítol se centra en el matí de

festa major, el concurs de sardanes i la

trobada d’esbarts al Palauet Albéniz. En

aquesta nova temporada el programa se

centrarà molt en el panorama festiu de la

ciutat de Barcelona.
 

Llegir més

 

 

 

La festa major d’Hostafrancs

estrena un nou ball: la polca
 

Un dels actes més tradicionals de la festa

major d’Hostafrancs és el Ball de Rams,

una dansa viva on tothom que vulgui pot

afegir-se a ballar-la. Enguany s’ha

celebrat el vintè aniversari de la seva

recuperació i, des de l’Esbart Ciutat

Comtal, ho han volgut commemorar

creant un nou ball: la polca

d'Hostafrancs.
 

Llegir més

 

 

 

Les Corts es vesteix de festa major pel Remei
 

Diumenge és el dia del Remei i les activitats de la festa major comencen amb una missa

a la parròquia amb ofrena i benedicció de plantes remeieres. Al migdia hi haurà diada

castellera i després l’Esbart Ciutat Comtal farà una exhibició al monestir de Pedralbes.
 

Llegir més

 

 

Segueixen els actes de la festa major de Sarrià
 

Sarrià encara el darrer cap de setmana de festa major amb una diada castellera i el

correfoc de dissabte. Diumenge es farà la ta tradicional baixada de carros artesanals i

es clouran el actes amb un petit piromusical.
 

Llegir més

 

 

Darrer cap de setmana de festa major al barri del Congrés
 

Una cantada d’havaneres amb el grup Mar Vent i un gran castell de focs artificials

posaran punt i final als actes de la festa major del barri del Congrés, que van començar

el cap de setmana passat.
 

Llegir més
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