
Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

Núm 19

 26 de març de 2015

 

IV Festa de Cultura Popular al Raval per Santa
Madrona

 

 

Tot i que la diada de Santa Madrona ja ha passat, les

entitats de cultura popular del barri del Raval

organitzen una festa en honor de la patrona de

Barcelona el dissabte 28 de març. Hi participaran

gegants, bestiari i bastoners del districte de la Ciutat

Vella i també altres colles vingudes de fora de la

ciutat.

Llegir més
 

 

Entrevista a Maite Roca: ‘Ara és el moment de la
cultura popular al Raval’

 

 

Maite Roca és una de les responsables que la cultura

popular tingui un espai al Raval. Va començar

participant en les entitats veïnals i, de mica en mica,

es va anar implicant en el món de la cultura popular.

Amb ella parlem del passat i del present del Raval, de

cultura popular i multiculturalitat i dels darrers

projectes que ha impulsat.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Els ous de la mona de Pasqua tenen un significat?
 

Segons diu la tradició la mona ha de portar tants ous com anys té el nen o nena a qui

va destinada. Antigament el màxim era dotze perquè és l’edat quan els infants feien la

primera comunió.
 

Llegir més

 

 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=QynbKwk_TWQUilLnXiFCLTe0TEgE3bNS3ccs21XZyyq6TjxJ8ai2-lPjvQGIMb-0&c=3ae2WGwUPAJH6z-MJOvrwg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=c0mNiKSeD93ZVAv-0xKH0j_tI_xqEbKqgDanHk7FAQ7cezJvC0XIxTyGN_gimIZz&c=oshUX6aUC8noK6HYk2BVJA
http://p3trr.emv2.com/HM?b=an0Ced9fgn_qESqXtajjTyzeehQfMpRgEfVMU7FUscHFhsZYccymJiKa6nPBKp03&c=nsCWxphoPok1ft9qEZ3oRw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=p3uH0mes5EQkAGzgSkyLkYoU_0BUcNFGhDdSQfcXhbNFq8CyUGxzpSlEGc_9ad93&c=g2gk-RzRK0mhgAuw2tjChw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=QJ8wdPNtrQDW5knQXSlsY5td_4DphwHCTrTrxhEYK8TRO6D2hOPkK030y25Plxzw&c=A0SktG0Mv9NJqIZIbcvtRA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=4YV47JgdYVhPfzVje0pyddj2r5myEAu2BzQBsfmSZ4LzhDugmzxFkKqI3iEEDJZn&c=DnhYR9BPaFbKgGeZ02qoog
http://p3trr.emv2.com/HS?b=k6NL4xqjt3MgGWr810GY88cFyUlMz_rzCxQbPmhAmHm0TQB5_dQNB2Y0FxV6bTaR&c=xpYhht7j9bwaqwJj6MaRrw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=SaeB9JTVGA32M4wZ6gD2c98eE74HfD9jUmjZrrrYy3Cfv4dQqUMXt4zn6HMlXv-h&c=et6fT6rP4bJfKrnVtyVjSQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=1VUz6IeJVa9jGKyWmtVaGWYTobIFAsWrhQr81VskQzv75PP3iZNpCQEIlCGRxcdm&c=lEduHhp_biEEwgE8qWVpOw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=yNRP_M-u5Qy2_b8IkxNVwRleyZbtZbVy_CeWfSmYK_tJlzMzllR51MGKldkTVTtO&c=i-BLNlkxc2FtNVrPjZoQNQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=-E6S-NWqHsI1saldiFDr92dxl8zQpP3MVYT8Gru26ZW5HTjYgh5suTxam60UHGro&c=4NbL00JbByNd2tLC10SiRA


 

Obre la tradicional Fira del

Ram a la Rambla de
Catalunya

 

Un dels llocs més populars per a comprar

palmes i palmons és la Fira del Ram,

instal·lada fins dissabte a la Rambla de

Catalunya. S’hi poden trobar palmes i

palmons de totes mides, cintes de colors

per a decorar...
 

Llegir més

 

 

 

La mona de Pasqua i

Barcelona
 

La mona és un dels costums de Setmana

Santa més arrelats a Barcelona. Però tal

com l’entenem avui és una creació força

recent i ha canviat molt en el curs dels

anys. Us expliquem la seva evolució des

del pa de massa de brioix a l'estructura

de xocolata d'avui en dia.
 

Llegir més

 

 

 

El contrapàs de Prats de

Molló visita Barcelona
 

Dissabte s’inaugura la plaça de la Glòries

Catalanes amb activitats de tota mena

com ara una actuació de la cobla Sant

Jordi – Ciutat de Barcelona, amb balls

propis de Prats de Molló, una exhibició de

sardanes a càrrec de la colla Violetes del

Bosc.
 

Llegir més

 

 

 

Resumir Amades en tres mil

paraules
 

Antoni Serés i Amadeu Carbó són els

membres de l'Associació Cultural Joan

Amades que han redactat els textos del

llibre 'Petita història de Joan Amades' que

recull els capítols més fascinants de la

vida del folklorista.
 

Llegir més

 

 

 

Cloenda popular del Festival Tradicionàrius
 

Després de tres mesos intensos de concerts aquest divendres, 27 de març, s’acaba el

festival Tradicionàrius. I com ja és tradició ho fa amb una cercavila i correfoc pels

carrers del barri a càrrec de les Colles de Cultura de Gràcia.
 

Llegir més

http://p3trr.emv2.com/HS?b=VtDotbRlLUwFlGCbN5WBKBrVANIe26BIfQ7RTaaupIwjbMp4q7VJnMAv1JafYF_V&c=GOPVYlJbDfkBsQVtXYmo4w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=whbxKQBxQHO4eaWEJSFaj8RebEpb5sopj9LDMrV4_RIruOFCzJ3x-MhwDF_lMCqO&c=bcfvD9eu3rP7Iyr3rUeWSg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=6tAIdzV3qYN5LnEoue66oqCEcA_TlVJAO1SvsAjQ2kIoFRJQdeM31zM5DD5mheOo&c=HQaMGxEhtjc1iVI-duvRcA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=lpkiIJsmJwrJuX-kQAYgf4nn0BfDEJugEw-diZgfKE4tCuTfG25Abz_Td9sIRU3a&c=CUaQTC_CTGiGStKatzcjNw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=0jvSl-AKMhuHW51kQVYnH0GcsSfrFvG3W2Cneu0NV80URpJmKe2UQP4q9-daK9B2&c=aZKVwb8JfMjCb6YJp4xIRQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=6v9Gn1ZDZi0ydnKd0HSxlIrmYFa9RVju21NgGwmPt3DDmjwwooI9b4YXgAQtntyf&c=CciIPqXf4DXkESf0fbJRyg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=RgqoL84dn68_k0XD26dbHu3ahUtYi143rYVUyR816kHrzUTwpeRTJ4xLJp3O7YnH&c=hOzJ5XxJzthFzr5XGb-4jw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=D4O4P_xy-SJ32howEVZNAjTcQFS4XWYKZeV9K4Q1Xwdjl_Kt-VGyBlcnD9892guv&c=3BdQ8noEJs0MLkvuog6HhQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=QKkpMfQ19qV6FB14mYmByYXW3Ja8IHhASA9D6_eiFuBao2CSSdfHAy7EWloVZMCR&c=APnADpkBCG-c2sfjJaVWRw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=JcQnGEm79q87hTUYdFEKvqzJF4nJ7oGCpQAOHO8AQWeom0RPJrtXlELBAsR_0CcU&c=41T2cEbpRGmvOtraD0jyjw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Gm-z-YjwlyurJZ1Cqz2aW9K6cWCp338yLdMKuWhsROybMBG_04HT8fcf7hgvWFzE&c=2uE23RpZxMlP9ZBUdP6vGg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=WgXSmeoA5of3mOUr4BOGtDNnuc8DnHwliZy4Cmi0rQW75ZThPUIqHyCk1vdaHOt-&c=glPie9juU3dhX49_-xXzEg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=6O4L-As4bDG9VjKPFXzi8octy0lOLjytFJO08uj0PdtHqo_yue5WrneUyyAJX1-y&c=bsCaPX1_umybisqU4bTM8w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=QkVLXHALHSdr8dxlqxygf_-qXhvBMhruevHk8_xJsxuJqlDF7ceIyzHp6cBjLPt6&c=dbHSgg9Ffpz2AZiDZxM4Jw


 

 

© 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://p3trr.emv2.com/HS?b=8IhOs3LTrXZA86UyLDmzufn_KD-2u5PyyPIphepU0X861kWykFKcl0esiRB2Rr9k&c=KJMPJxPLLBRS4kYHCDo2HA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=iJuxwWFbH0mI8gbeqtiBT5fBelHZ0m6Q6DzXR795I58FE1T2BXYP1ujaphyWm3y_&c=mdJNVvIFhOxsw7N5ciF8fw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=nig9kKNmOz2wromslsrsPhTi5APFjSEShdZd5QhJh1qTMhb16rTjI0fP_XhyUoPX&c=RyVxaOaprDhGQx2Feo8bgw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=gTp_t8qqbrqRC9LNfofEI0O0RFD9eg5xAAVMCFdx7nOyCRMSjnTEJuSPMDDS_x8B&c=IRycVDfwwMxG43zLiGT65w
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat
http://www.e-bcn.cat/newsletters/subscribe/unjoin.php?email=esther.estela@partal.cat]&bcnpopular=1

