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Molts aniversaris de cultura popular a la festa major
de la Barceloneta
Fins al 9 d’octubre els veïns del barri mariner ompliran
els carrers d'activitats i de gresca per la festa major. A
més la festa d’enguany tindrà un caràcter molt
especial perquè algunes de les seves figures més
emblemàtiques estan d’aniversari: el popular Canó de
la Barceloneta compleix 100 anys i els gegants Pep
Barceló i Maria la Néta en celebren 25.
Llegir més

Sabies que...

El canó de la Barceloneta és un giny festiu centenari?
‘Senyor rector, volem el canó!’ Aquest crit unànime precedeix cada any la sortida del
canó de la Barceloneta, un giny d’artilleria festiva molt popular a la festa major del barri
que dispara salves de pirotècnia barrejades amb caramels.
Llegir més

Circ, solidaritat, patrimoni i
molta cultura popular a la
festa major de les Corts

Els Panarres de les Corts, la
colla castellera que només
actua per la festa major

Les entitats de la Comissió de Festa
Major i el Districte de les Corts ofereixen
una programació amb tota mena
d'activitats per a tothom i a tots els barris.
De cultura popular s'hi destaca el
correfoc unitari, el matí de festa major, la
diada castellera, l'actuació dels
Panarres...

Formada l’any passat per un grup de
veïns que són membres de colles
castelleres de la ciutat, els assajos i la
participació en la diada són oberts a
tothom, independentment de
l’experiència que es tingui en el món
casteller.
Llegir més

Llegir més

Sarrià viu la festa major més
intensa
Del 30 de setembre al 9 d'octubre Sarrià
es vesteix de festa amb mostres de
cultura popular, concerts, activitats
infantils, cercaviles, gegants, diables,
teatre, dansa, sopars populars...
Llegir més

La consolidació d’un model
festiu: la 'Batalla x Sarrià'
La ‘Batalla x Sarrià’ és una competició
festiva que vol dividir el barri en dos
bàndols, Rosers i Vicencs, que durant
tota la festa major es repten
fraternalment per mitjà de jocs i torneigs
esportius.
Llegir més

Magranes, ball de Rams i
Sant Àngel Custodi,
protagonistes de la festa
major d’Hostafrancs

Cap de setmana de cultura
popular a la festa major de
Montbau

Correfoc, cercavila gegantera, falcons,
Del 30 de setembre al 9 d’octubre el barri sardanes... són algunes de les activitats
de cultura popular més destacades del
d'Hostafrancs fa festa major. Es tracta
programa.
d'una festa amb més de 150 anys
d’història que manté activitats tradicionals
Llegir més
amb altres que s’han incorporat més
recentment.
Llegir més

Festa major de l'Esquerra de
l'Eixample: Foc, ball i
diversitat funcional

Diables, falcons, trabucaires
i gegants a la festa major del
Congrés

Correfoc, dansa, sardanes i una trobada
gegantera amb peces d'imatgeria festiva
adaptades, plats forts de la festa, que es
fa del 30 de setembre al 9 d'octubre.

De l'1 al 9 d'octubre arriba la festa major
del Congrés amb un munt d'activitats,
tallers, espectacles, música, concursos i
molt més. Vine a gaudir de la festa!

Llegir més

Llegir més

Les roses protagonitzen la
festa major de la Rambla
La Rambla és un dels llocs més
emblemàtics de la ciutat i, curiosament,
també té una festa major: del 7 al 13
d'octubre, amb motiu de la Mare de Déu
del Roser.
Llegir més

Kepa Junkera i Chango
Spasiuk presenten ‘Mar de
fuelles’ al Tradicionàrius
Dos dels mestres de l’acordió, junts per
primera vegada dalt d’un escenari
compartint projecte i els seus mons
musicals.
Llegir més
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