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La Violeta i la plaça de la Vila,
punt d’inici del Correllengua

Els botiguers volen animar les
rebaixes amb la Nit Lila
El comerç de Gràcia intentarà
dinamitzar i impulsar les vendes durant
aquests primers dies de [...]

Cercar ...

EL + LLEGIT
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1.Xavi, l adéu del mite

2.Acaba l'auditoria sobre les despeses de
Ricard Estruch
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Badalona i Granollers, rivals de
l’Europa al Torneig d’Històrics
La pretemporada de l’Europa ja es va
configurant. De moment, els escapulats
ja coneixen els [...]

’

3.D ovella a lloba

4.L'Anuari dels Silencis Mediàtics

5.Bestiari del procés

Conveni per ajudar a construir una
nova pista per als Lluïsos
La cadena de supermercats Caprabo ha
posat en marxa una campanya per
ajudar en la construcció [...]

'Compra Servei' celebra 10 anys amb
una festa
Ja ha passat una dècada des que Tallers
Bellvitge, una entitat dedicada a la
integració [...]

El Govern aprova els festius
d’obertura del 2016 i 2017
El Centre de Cultura Popular la Violeta i la plaça de la Vila acolliran aquest
dissabte a partir de les set de la tarda l’inici del Correllengua, que enguany la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) dedica enguany a la figura
d’Ovidi Montllor coincidint amb el vintè aniversari de la seva mort.
La celebració constarà d’un homenatge doble: en primer lloc es farà un acte a La
Violeta que comptarà amb la participació del músic Toti Soler, el diputat de la
CUP David Fernàndez i la directora general de Política Lingüística, Ester
Franquesa. A més dels parlaments, es farà una lectura de poemes i una
interpretació musical amb acordió diatònic.
A continuació, la xaranga La Mentireta acompanyarà el públic fins a la plaça de la
Vila de Gràcia, on es farà l’espectacle poeticomusical de Jaume Calatayud i
Vicente Monera “Memòria Viva” i es llegirà el Manifest del Correllengua 2015.
D’aquesta manera, el moviment donarà el tret de sortida als centenars d’actes
festius i reivindicatius que es faran arreu dels Països Catalans durant els mesos
vinents per difondre la figura i l’obra de l’artista alcoià.

La Generalitat va aprovar a principis de
setmana el calendari comercial
d’obertura en [...]

L’Associació d’Artesans celebra el seu
20è aniversari
El maig del 1995 un grup d’artesans de
Gràcia, després de participar en una
exposició [...]

Els Lluïsos queden a dos punts de
lluitar per l’ascens
Finalment, el districte de Gràcia es
queda sense un altre ascens de
categoria. Els Lluïsos de [...]

L’Europa perd a Jerez i queda
eliminat del ‘play-off’
Per tercer any consecutiu, l’Europa es
queda a les portes de l’ascens a Tercera.
Enguany, [...]

Els comerciants treuen pit amb dues
sortides al carrer
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Gràcia ha viscut un mes de maig molt
comercial. El passat dia 9 les
associacions de botiguers [...]

L’Europa comença diumenge el
seu camí a Segona B
Tercer any consecutiu al playoff
d’ascens, i tercer any consecutiu que
l’Europa l’arrenca [...]

Els Lluïsos, més a prop de l’ascens a
lliga EBA
Actualitzar

L'Hemeroteca de

Els botiguers veuen la llum al final del
túnel, segons l’IcoB
A poc a poc, la situació del petit comerç
barceloní va millorant. Fins al moment,
els [...]
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Després de la classificació per a les
fases d’ascens a lliga EBA, els Lluïsos
van quedar [...]
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