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Lliurament dels premis Capital de la Sardana 2014
 

 

Barcelona exerceix enguany la capitalitat de la

sardana. Tot i que els actes no s’acaben fins el febrer

del 2015, el divendres 28 de novembre es lliuraran els

premis Capital de la Sardana. L’acte serà presidit pel

batlle Xavier Trias i es farà a les 19.00 al Saló de Cent

de l’Ajuntament de Barcelona.

Llegir més

 

 

Presentació del llibre de Jesús Ventura ‘La sardana a
Barcelona’

 

 

Amb motiu de la capitalitat de la sardana de

Barcelona, el compositor Jesús Ventura ha escrit un

llibre que repassa la història del sardanisme a la

ciutat: ‘La sardana a Barcelona’. L’obra serà

presentada el dijous 4 de desembre a les 19.00 a

l’Institut d’Estudis Catalans. En el decurs de l’acte

també es presentarà un disc de sardanes interpretat

per la Banda Municipal de Barcelona.

Llegir més
 

 

I Nit del Bestiari Festiu i Popular
 

 

Ja fa uns quants anys que l’Agrupació del Bestiari

Festiu i Popular de Catalunya malda perquè el 24 de

novembre sigui declarat Dia Europeu del Bestiari

Festiu. Enguany han decidit de commemorar la

reivindicació amb una gran festa que es farà dissabte,

29 de novembre, al Born Centre Cultural. Es dirà

‘Festivitas Bestiarum‘ i hi participaran peces vingudes

de tots els territoris de parla catalana.

http://p3trr.emv2.com/HM?b=jpn1zjb282IAv5o6dCHmGqvE5naerOw47SHfi54UmERbEa2_bldQFSvS62MW2A74&c=I74fN-GNK5xTP8SWmZ6_tA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=NOcWFX-yhmAv-dicZraxaCVNyb_hK8ahiDHX4PTcKX5IM_NFhx4gulSmDbSW8AyN&c=U__jcpxAU0A4wnw-jy1hig
http://p3trr.emv2.com/HS?b=fpfRKhqHj2vm2fQQFS0JGbCQmoqjcEQybYFcdTUyAIyGrjQDvGYgyZLFV6sfxr2u&c=N1qSU-VGptjv4aEbHVbplA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=i_kUabVdwzgwyK1YM8rk2E_t6ThJ25wRcsWkYzz-iUgYVOfaCDcYBUjqjjHev8XI&c=jWhMfaFGLjSJ3_ZQRaieTg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=BqRtWN-85Tzs8d8pWk5nRul9IFmj0rFGv-6iBmTV7_0d4JLOz8Uu_ygOXMYE15ho&c=ADLUPZ0TJml2N4x6QAnJ6Q
http://p3trr.emv2.com/HS?b=6aC0rWhrnvHjmaHpkP8wj3sXJqr0t8JkKWQdTlL_Y2QLV6kWVoz86x6FlzZYiTrh&c=wjfF4aQgG-GjvYmaB2SE5g
http://p3trr.emv2.com/HS?b=GlJm6yi7TDPh_a7l2bdN2AeeLLLXse17b5DRg54CACf_9asmQghOym96G8l6wHqT&c=Nl3GhAHsH8NPM2zwB1RTpQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=EDTFjxsSaArasYS4EhaRegUt8O5kEPfZU6MMCSip-vJWBDRiqT9RKKRpliN9AT4-&c=GkLO-XvRGFrp5qC4xlev-Q
http://p3trr.emv2.com/HS?b=EO2Qfpwjnx0TPDe9mp8glx1WqXsqRPQEa_EJBQaiWvpt0l7EklKT1es_p7WldNAW&c=NETE7OpXVCrCI0KFlk26OA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=B9OfghGssab2Dcm3fNQFiRykj4GwxHLEErNvopJtVy2zzmHFbi4W8rOz51DoKAdy&c=q9Jg6G3jt9PnxNWL-gY6qQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=mDzY_YWj3toqt5M6ftlwdWfLl_T5Rzpa0rtv5k37Pe3kYj6C3c7lLloNp-I7_hQD&c=-jLAvsQO-7koNXUKCqF8ig


Llegir més
 

 Sabíes que...  
 

La sardana va arribar a Barcelona provinent de la Catalunya
vella?
 

Francesc Cambó, l’any 1902, de l’Ajuntament de Barcelona estant, impulsà la

celebració de les festes de la Mercè com la festa major de Catalunya. Això va fer que la

sardana s’escampés per la Catalunya nova i també és en aquest moment que la

proposta sardanista cristal·litza com a dansa nacional.
 

Llegir més

 

 

 

Concert del 25è aniversari de

la Banda de les Roquetes al
Palau de la Música

 

Enguany la Banda Simfònica de les

Roquetes de Nou Barris fa vint-i-cinc

anys i ho celebra amb un concert

especial al Palau de la Música Catalana.

Serà diumenge, 30 de novembre, a les

18.00 i la banda actuarà acompanyada

de la cobla la Principal de la Bisbal.
 

Llegir més

 

 

 

Tercera diada Diabòlica de

Gràcia
 

Dissabte, 22 de novembre, la Diabòlica

de Gràcia organitza la seva diada, que

consisteix en una tabalada i un correfoc a

la tarda seguit d’un concert a la nit. Ho

faran al seu barri, l’antiga vila de Gràcia, i

els acompanyaran quatre colles

convidades.
 

Llegir més

 

 

 

Els gegantons avis Orient i

Orfila de Sant Andreu
cerquen finançament per

renovar-se  

 

La mirada dels que viuen els

castells des de dins
 

El Castelloscopi és un calidoscopi de
 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=iHt2N53KNPv2yUW_R5JJ7yJuLg1x_ZFIvffX8Aktv_3HrnFFDfG8E7sanfJkrkGz&c=Kzmx6mzT4Ok3w0Op7MdyMA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Zv212xD4LrybYpjkRXrLQuQH8WD24evvoK-7t1tbypaWz7z2lVXD5N5WO-gqN4OE&c=1EA9Ni-LZzWSO89bribv7A
http://p3trr.emv2.com/HS?b=yPxXVzpSeATU3AWp13KZfd0gkFHRSa0-hpcxskZBOSAoUzt4pIn9XOhQGHXdMzz8&c=VNJLqpcppgz8cFOSyaRqeQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Yg9Pb3ih5c0HyEGXyhPvoCp9lsWTgBkSQflERsDbu4Ox1fdFBUCIhMHMXGaV1q3g&c=DLVYuVfMDMRy6oXSIVCFzw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=_cQhgvnUdILoDR9U8bi5Sj_2gl1Nml7uEfMx085WMDWzgKXrn_Cj3fiW7Wy9pxeW&c=lH1TuzPgCFvsUm-WhYNzwQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Hbh9MbW-mRgaQRLZ4nmXVR3QIKpeebD9uYHWCHkk3w4JIImBii8cFRQeAgsHq0uY&c=_YyMfDvYNgmK5j_FuRJ-wQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=DSg6pDOpwcwI-i99acxq6ctcJxwpiqtdKvGOQNeSQp-YZnShtwUi3VZOs7iNLPyY&c=XY4G4gK0z8EWxn2OAH4Z5A
http://p3trr.emv2.com/HS?b=S462EEuSFxs1zgwrVSOJXnYnUN8MdQI_wcUn3DTca9lep8QQUw9lZpw3DPcMoF7G&c=pj1gN-OQUkd7eHuyAfL2jA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=MzqMeQqU7nTM5g7ki5dUCI_hlm9izvDfZFjAQN1Nqjc99XR-mRAawo4HUv8moV9k&c=PaC7oMNLt50g6MYczvRFLg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=vv-OsoekcQvdt6dZ8DW15PGeRcya1ACbAh90otj741cJavLDDPgU0h8n-vwJD4ls&c=fLEsrNig0hIE1APdjVTArA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=7a9RCqr2emuZlZMXwhb_1STpvVmZPvS7sIQYRGlw_yEcfBeYkKoGimqTsQONpyeG&c=t5Kk5m6q9KrFs1acrteU0w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=bV6aEee3s3mWzeJ21BK4cOwOAVvpN8lD_unLFtWjL7nXk-0qS7CeZPBS8PTHCuA1&c=fQP6HAIzbxcBN6Ark8t-rA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=filWOsnA9UJ0xa7yu5Q9-Glot8rJReE1Onb5WUJ6R0RqHkV4qMD74LHWvRi-EhTf&c=iScZt6sFK7Gyp-xKi9B0Dg


 

Els gegantons avis de Sant Andreu,

l’Orient i l’Orfila, necessiten una

renovació a fons i per això la Germandat

de Trabucaires, Geganters i Grallers de

Sant Andreu han activat un projecte de

micromecenatge per refer-los a través de

la plataforma Verkami. La idea de la colla

és estrenar-los a final de mes, per la

festa major de Sant Andreu.
 

Llegir més

 

mirades castelleres que es presenta

formalment com una instal·lació

audiovisual, un projecte dels Castellers

del Poble Sec dins dels actes del seu

quinzè aniversari. Per finançar-lo la colla

dels bandarres, com es coneixen

popularment, impulsen una campanya

per recollir fons a través de Verkami.
 

Llegir més

 

 

Taller 'Curts i llargs a pas de

sardana'
 

Diu la dita que la sardana és la dansa

més bella de totes les que es fa i es

desfan, i per això el taller ‘Curts i llargs a

pas de sardana’ vol difondre aquest

patrimoni entre els nenes i nenes de 3r,

4t, 5è i 6è de primària. És una activitat

lúdica, que dura unes dues hores, i que

es fa en algun dels equipaments de la

Xarxa de Cases de la Festa.
 

Llegir més

 

 

 

El CAT, més de vint anys

apostant per la música
tradicional folk

 

El Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) és

conegut pel Festival Tradicionàrius que

des de fa gairebé trenta anys programa

música d’arrel durant tres mesos. Va ser

en el context del festival que va néixer el

CAT, amb l’objectiu de garantir concerts

de música tradicional al llarg de tot l’any.
 

Llegir més
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