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Es presenta una nova figura d’imatgeria a la ‘Fes-te al
carrer’ del Poble-sec

 

 

Dissabte 8 de novembre la Coordinadora d’Entitats del

Poble-Sec organitza la ‘Fes-te al carrer’ una mostra de

la cultura popular del barri que comprèn una cercavila,

una exhibició de dansa i un correfoc. A més, enguany

hi haurà una sorpresa perquè els geganters del

Poble-sec presentaran una nova peça que serà

apadrinada pels nans de la Pedrera.

Llegir més
 

 

La festa major de la Sagrera fa quaranta anys
 

 

La festa major del barri de la Sagrera celebra festa

grossa, perquè la comissió que l’organitza fa quaranta

anys. Enguany es farà del 8 al 23 de novembre en

honor de Crist Rei, el patró de la parròquia. La cultura

popular del barri hi serà ben representada, amb la

Colla Jove de Barcelona, la geganta Sagrerina i els

actes de foc organitzats per la colla de diables.

Llegir més
 

 Sabíes que...  
 

La geganta de la Sagrera, la Sagrerina, és l’única geganta
soltera de Barcelona?
 

Representa una pagesa que va a la font a buscar aigua, on s'ha de trobar un noi i

enamorar-se’n. Va ser presentada el 2003 i, en principi, l’any següent havia de néixer

el gegant que li fa de parella, però no s’arribà a fer mai.
 

Llegir més

 

 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=gqvfzxHxFl5X04kSylOUoDLYi79Dt6GxhVXBUg6D2-Vjrx3tL59QMqoYn-JGl7qr&c=0U_1CcAimZFQ4jslXVUMSw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=tnPy_p5nowX93fFxAn6Izt2lzSFEphvTMZEHhzsvO4txtl7y1vEvH64X22-kvNMb&c=r_riaq82gZXChu_KY4BQaA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Cn6iG5MnCU-TSVBXxVIXZbsqoBDPD4y_ExkN_H30qFCi1uWJkadeG4GOeZ2TcmAY&c=8ELrTBv8NBkOiFEhdfLQSQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=HouhCLNZ6oR2A2nB7zRVgQELpOgyN9JFIlwr5pjDC6Zx10TB3TUzRUOHb_ucHz_b&c=0GGf395WtOl9tIMBYnXh_A
http://p3trr.emv2.com/HS?b=q5Ht40Ptthh9Jb9y24t-Zf-J1nPAZDrOzhiAm6FvoUC7fS-45WRlbBX9fv4fZT6a&c=fTSh1Ij5TMclbmFvmaE8LA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=jJNxa3IsxrsOZ4u1WWvdA2Ce-jW7dWh5W60N2R7SM3QGof8oK8jTBViHWY8o_Zu8&c=OXp8pSCfCahdgQnLqB4ctA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=oJ8FGrMI0Not-NlCPiCDWfUTDAqn0o-3BHNECPtDNQgyE_nJO9nfp5Uv1zi1IhFw&c=If9JCd0aYjU9XV9Pn-W01A
http://p3trr.emv2.com/HS?b=SnT9VMhYpr8sLzCFJu-FQm5k7SdMkMR2chqWIOCOVC8aDpNdwOIpDnp3E_RmWtl-&c=Ln1ZFmRe3h8Ini8Ttv4JQw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Z6gluqSYJqzCjlx9UdU9pDrZ9mmkJirkKUjN3VsSwJqOBr-ha_gsmI5YyKkjzuZC&c=W-8u-V4lI7I9nXqYkceD4w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=H6qMkzQHkPEHefevu47F7eBc7HoPt-tttd-Sdo31tvpUND-ZB6oTC2h3E2JKgj5c&c=G2ycGsKnDgHQOfS2PQaiag
http://p3trr.emv2.com/HM?b=yJwFDUkzj7Ihab_iMIykT0pLwxglpCkW7q-vK0ohlJkrboJ25VmEjQ8sCfLSW4Ro&c=pFoBaSoDUXVXwVHJHeHGTg


 

El Clot estrena el Ball de
Rams Popular de Sant Martí

 

Diumenge passat, a la plaça de Valentí

Almirall del barri del Clot, va néixer una

nova dansa viva: el Ball de Rams de Sant

Martí. Es tracta de la versió participativa

d’un ball que ja fa anys que l’Esbart Sant

Martí executa per la festa major del barri

cada 11 de novembre.
 

Llegir més

 

 

 

Els Castellers de Barcelona,
nova colla de gama extra de

la ciutat
 

Barcelona ja té una nova colla de gama

extra: diumenge els Castellers de

Barcelona van completar la millor diada

de la seva història a Vilafranca del

Penedès amb un 9 de 8 i dues

construccions de nou.
 

Llegir més

 

 

 

Festa major de Sant Martí i la

Verneda
 

Del 3 al 23 de novembre el barri de la

Verneda fa festa major en honor de Sant

Martí, patró de la parròquia i del districte.

Durant tres caps de setmana se

succeiran tota mena d’activitats: concerts,

torneigs esportius, actes infantils,

competicions…
 

Llegir més

 

 

 

Oberta la Crida per participar

a la Cavalcada de Reis de
Barcelona

 

L’Institut de Cultura de Barcelona ha

obert les inscripcions per participar com a

voluntari a la Cavalcada de Reis 2015.

Tots els majors de vuit anys es poden

inscriure per fer de patge, ajundant o

col·laborador fins el 21 de novembre.
 

Llegir més
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