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Totes les novetats de les Festes de Santa Eulàlia 2015
 

 

Ja arriben les festes de Santa Eulàlia amb una munió

de novetats en l’àmbit de la cultura popular: el seguici

festiu convidat de la ciutat de Manresa, es presentarà

una nova colla bastonera, el Ball de Bastons de

Barcelona, i l’associació de recreació històrica la

Coronela de Barcelona lliurarà a l’ajuntament una

rèplica exacta de la bandera de santa Eulàlia.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

La gegantona Laia s'inspira en una il·lustració?
 

La gegantona Laia és una figura d’imatgeria festiva que és símbol de la celebració de

Santa Eulàlia. És fruit de la bona acollida que va tenir un dibuix de Carme Solé que

il·lustrava el cartell de les festes de Santa Eulàlia de 1997. La petita Laia es va

encarregar a l’imatger Xavier Jansana, qui va seguir les indicacions de la dibuixant per

construir la nova figura.
 

Llegir més
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El seguici festiu de Manresa,
convidat de les festes de

Santa Eulàlia
 

Cada any, per les festes de Santa

Eulàlia, Barcelona convida un seguici

festiu i enguany serà Manresa. De l’1 al

15 de febrer el conjunt geganter i el

bestiari de correfoc de la capital del

Bages es podran veure exposats al Palau

de la Virreina.
 

Llegir més

 

 

Qui és qui en el seguici festiu
de Manresa?

 

Manresa, la ciutat convidada a les festes

de Santa Eulàlia d'enguany, ens visita

amb el seu ric patrimoni festiu format per

gegants, bestiari i elements del correfoc.

S’hi destaquen els nans centenaris, els

dracs propis, però, sobretot, les tres

menes diferents de dimonis que surten al

correfoc. El voleu conèixer?
 

Llegir més

 

 

 

Els actes de cultura popular
imprescindibles de Santa

Eulàlia. Divendres 6 de febrer
 

El tret de sortida oficial a la festa major

d’hivern de Barcelona anirà a càrrec de

l’Àliga de la Ciutat i els seus protocols.

Acte seguit, s'inaugurarà el festival Llum

BCN amb castellers lluminosos.
 

Llegir més

 

 

 

Els actes de cultura popular
imprescindibles de Santa

Eulàlia. Dissabte 7 de febrer
 

Dissabte les activitats de cultura popular

s’intensifiquen i es reparteixen per tot de

punts del barri Gòtic i de la Ribera. La

principal novetat de la jornada és la

presentació de la nova colla bastonera, el

Ball de Bastons de Barcelona.
 

Llegir més

 

 

 

Els actes de cultura popular
imprescindibles de Santa

Eulàlia. Diumenge 8 de febrer
 

El diumenge de festa major els actes de

cultura popular comencen ben d’hora

amb les matinades dels grallers i

segueixen amb la trobada de gegants de

Ciutat Vella i la diada castellera. A la

tarda, podrem veure el seguici de

 

 

Els actes de cultura popular
imprescindibles de Santa

Eulàlia. Dijous 12 de febrer
 

Dimecres, 12 de febrer, és Santa Eulàlia.

Tot i ser un dia feiner a la ciutat, hi ha un

seguit d’actes molt característics

d’aquesta diada que convé que no ens

passin per alt, com ara la col·locació del

penó o la passejada de les Laies.
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Manresa en moviment.
 

Llegir més

 

 

Llegir més

 

 

Josep Carreras clou la capitalitat de la sardana al Liceu
 

Després de tot un any de celebracions al voltant de la sardana, Barcelona clou els

actes de la capitalitat el 7 de febrer amb un concert de Josep Carreras, la Simfònica de

Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig.
 

Llegir més

 

 

Ramona Violant, premi Joan Amades de Cultura Popular i

Tradicional 2014
 

La folklorista Ramona Violant i Ribera serà guardonada amb el premi Joan Amades de

Cultura Popular i Tradicional 2014. Aquesta distinció li serà lliurada diumenge, 1 de

febrer, al migdia en un acte al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu.
 

Llegir més

 

 

© Copyright: Ajuntament de Barcelona

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999. de 13, de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,

l'informem que les seves dades personals s'incorporaran al f itxer "Serveis d'Atenció al Ciutadà" de l'Ajuntament de

Barcelona, amb la f inalitat de gestionar la comunicació de l'Ens i altres tràmits. Les seves dades no seran cedides

a tercers. Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per la f inalitat indicada. Podeu

exercitar els drets d'accés, rectif icació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de

l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona,indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol

donar-se de baixa d'aquest butlletí electrònic faci clic aquí.

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí

http://www.e-bcn.cat/newsletters/subscribe/unjoin.php?email=esther.estela@partal.cat]&bcnpopular=1
http://p3trr.emv2.com/HS?b=3HK-7yoObyw6EhwkCXVyNKlpQrak-Xi18-V9JIdIrg_08Pgnod_Xig2P5C4bvA8d&c=y61BcfO4Jniupsm_ZOde2w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=B7_gzLMY41Y0H3Ejy6KixWrjSv4QlrM28yE_P-BovsDyQmnStPKrCsdCJkK6gS5s&c=OAe9GUUXoGqcvUTfLt_Kvw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=-6-_xENAA-W8dlKgGOVzbgrQmIdfLQiDGA7_ahWy9Ox7CB6KMXvPAK-40kx8JsO5&c=tYQDDyys6IkbDKOotqXO3w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=UmMb_vReG6ZqTv08CDuHC39tsB_uJ8-tQgPNyAdbjCSuWo_iRWcxksqHQDVfBCpC&c=80WDCodZ3YLJvgXgd1WjnQ
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat
http://p3trr.emv2.com/HS?b=M4Ld0CcGnLtPZyO4rqHrzW7UqYFTRlh4xynQKujsHTylZG-JzuZN1BLyE0dIjbXl&c=nBj_-xH7YNDlMwtwXoFIVg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=0ZpMG-QtyJpx8Q0rKQ-ZYLWnAwXrLRfrJ4BONlkvltnjP9bvUqIrgh1ovPweu8s0&c=LZHU_0jRbGxJDkWfnyPguQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Xqxc-Wq6XYYKjCS7Z_iWUFwQcM6XywYZx_FoVoj9zyKgCey-15tAOpDqDHNK5Wfn&c=5HNx1uXLhB3Y3012HbHNDg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=IIjz3vsQFzBHSYG5eVbCnhPDyx5-bShWDnbNy4jCWtBMWNZojWe7-wX6WPVxXxn8&c=fo4o5ednXsMEy1JEtAQvEg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=gohbdWHr8q3fS6fpo2Q0PO30QdVVLLGqZ1tVHdoRfbuKvIkluXl2EKcUI-D78-iU&c=Tt4UCBN-siRWpOwpxPe70w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=G5YU_9ri9tTQXHtRLE5mArl3Q3JowzX4FcjqdwwIWfxPjBfOKUqpvAAGtMi2cycg&c=b0LmBIj0ceMgpJ9u7NSwUQ

