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Tots els dracs de Sant Jordi
Barcelona és una ciutat plena de dracs: n’hi ha en
moltes façanes modernistes i també en retaules gòtics.
Però les peces d’imatgeria festiva que representen
dracs també són molt nombroses i n’hi ha de tota
mena: víbries, dracs d’inspiració gaudiniana, infantils,
fets amb metall… i així fins a arribar a una quinzena.
Us convidem a conèixer tots els que hi ha a la ciutat!
Llegir més

Sabies que...

A Barcelona la diada de Sant Jordi té moles formes diferents?
Per això l'Ajuntament de Barcelona ha creat una web que aplega tota la informació sobre
la festa. Hi ha activitats, propostes i tot el que envolta la tradició. Viu amb intensitat una
jornada única a l’any!
Llegir més

Totes les variants de la
llegenda de Sant Jordi: de
Iacoppo da Varazza a Joan
Amades

L’aplec de Santa Madrona,
un dels pocs que es
mantenen a la ciutat
L’aplec de Santa Madrona és una romeria
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La llegenda de sant Jordi és un relat que
té gairebé 2.000 anys d’història i que en
tots aquests anys ha resultat notablement
desvirtuada.
Llegir més

popular que va des de la parròquia de
Santa Madrona al Poble-sec fins a l’ermita
que la santa té dedicada a Montjuïc.
Enguany es farà el diumenge 22 d'abril.
Llegir més

8 coses que no sabies sobre
els Gegants de la Sagrada
Família
Voleu saber més coses sobre aquests
gegants, un dels pocs que hi ha a
Barcelona que representen a personatges
de la vida quotidiana del barri?
Llegir més

Per Sant Jordi, la cultura
popular de Nou Barris surt al
carrer amb l’Aplecat
Pels volts de Sant Jordi, la Fundació
Procat organitza l’Aplecat, una mostra de
cultura popular al districte de Nou Barris.
Enguany es farà el dissabte 28 d’abril.
Llegir més

Amb l’arribada de la
primavera la Sagrera fa festa
major
Hi ha barris a Barcelona que no en tenen
prou amb una sola festa major a l’any i
amb l’arribada del bon temps, fan la festa
major petita. Aquest és el cas de la
Sagrera, que fa les festes de la primavera
del 19 al 22 d'abril.

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 21 i 22 d’abril
Aquesta setmana totes les colles
barcelonines actuen fora de la ciutat. Però
lluny de quedar-se quietes, participaran
en un bon reguitzell de diades per tot
Catalunya.
Llegir més

Llegir més
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