
Festa Major de Barcelona

Tots els pobles de Catalunya celebren la seva 
festa que es diu  FESTA MAJOR.

La FESTA MAJOR de Barcelona és el  24 de 
setembre, dia de la Mare de 
Déu de la Mercè, patrona de
Barcelona.

Hi ha moltes activitats,  però  les  més populars 
són: 

La cavalcada de gegants, passejada de dracs 
i  bèsties  de foc, els  castells, el  correfoc, les 
sardanes, els focs artificials, ...



Els gegants 
        
Els Gegants de la Ciutat:
En Jaume i la Violant

Els Gegants del Pi:
Mustafà i Elisenda  

D’altres de pobles i 
ciutats d’arreu 
Catalunya.

                             
                                 
                            I  capgrossos.



CANÇÓ  DEL  GEGANT  DEL PI

Els gegants del Pi,
ara ballen, ara ballen, 
els gegants del Pi, 
ara ballen pel camí.
Els gegants de la Ciutat,
ara ballen, ara ballen,
els gegants de la Ciutat,
ara ballen pel terrat.
                             Mustafà i Elisenda

Copia la cançó 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------



Dracs i  bèsties de Barcelona

L’Àliga de Barcelona                  El Bou               

                                            

 

 Mulaza                       El Drac

 



Dracs i  bèsties DE BARCELONA

La Víbria

           La Tarasca

 

 

        



sARDANES

    

 

És una dansa de grup que es balla en rotllana, on els balladors s'agafen 
de les mans, si és possible home-dona-home-dona... mirant tots al 
centre de la rotllana.

La música de la sardana és tocada per una cobla o banda, consistent en 
12 instruments tocats per 11 músics. Quatre d'aquest instruments 
(tenora, tible, flabiol i tamborí) són instruments típicament catalans; 
els altres són més convencionals.

     

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobla&action=edit


CASTELLS

      

                        http://www.lawebdelscastellers.com/



FOCS ARTIFICIALS 

Cloenda de la festa major amb un espectacle de focs 
artificials i música: Piromusical a  Montjuïch.     



Què  veus a cada foto?

     

_________________   ________________      __________________

       

_____________________________         ____________________________________

   ___________________
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