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Estrenem nova web
 

 

La nova pàgina de cultura popular recull, per primera

vegada i de forma unificada, tot el patrimoni barceloní

per mostrar-ne la riquesa i la varietat. La plataforma

es divideix en diversos apartats: festes i tradicions,

àmbits festius, Cases de la Festa, agenda, directori

d’entitats i notícies.

Llegir més

 

 

Aplec Internacional d’Adifolk a Timisoara
 

 

Enguany l’Associació per la Difusió del Folklore

organitza el seu aplec internacional a la ciutat

romanesa de Timisoara. Serà del 8 al 10 d’agost i

comptarà amb la participació d’una vintena d’entitats

de cultura popular de tot Catalunya.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

Les Tres Xemeneies del Poble-sec fan 25 anys
 

En Paral·lel, la Paral·lela i en Sec són unes figures del final dels vuitanta que

representen el trencament del concepte més clàssic de gegant: combinen

característiques humanes amb unes altres d’arquitectòniques, totes fetes a partir

d’elements que s’identifiquen amb el barri.
 

Llegir més

 

 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=dBPPbA35pLTZZv7j6NeatfJzKAUFl53M0TrXrOYBZxP-HlB_6f-p448Hut68s7Fm&c=pAWl6DwDK3pizJEdSPwokg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=32FjQP6cJBerRG12h25_bKpH-x916k3gyvggOk7bXg66MbL9Shw_ur9aXaslAMbS&c=-q_kdJPoVvga5Td4tHKe9w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=9i4-TbafJgVHAYRCKHc8BfHEUmZELxxTTw4myh38K5RElIjc8xuqLNJmHBBkSV0w&c=fqVVlEMq6NX7dQ4H5-9JUw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=WZWitK-UzFcViZ8r-EkvSpMFtaRrjg6bxAk3-JTdxBlxGnPyo6PoWCsZ-nAElsLY&c=TGecb8qevtJ89C7XEI_jzQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=AAsyDsmARxBi_80rHyXU14Cav8xi3xHTqUz3wmDhn4er2THFlRMkCF7HvqbU-o5O&c=W10Y7-qJLiQSX00yg5m_4A
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Wq-dsxhFBNXqLNxspheEXvyIxhVeg7VWU7dyBh5qATeaHCxfpuArlrZMeWKviXhN&c=XbXRzo0IzAY9pqidtJnUeQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=duzWkrTBaI5977H12uSOX-QJkM7MAOeMC1BqqW1OqIk8H0gTswG_DuSKdgOgjxkH&c=mmkWLDJ7_9e5rTjqW6gBjg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=D-77nl8jqyZfxByzyxgD_IcKaRwCG18qSjMcbuRIsylpJLqOKn-RrYoFS_GpBKZW&c=nuC3Gg1sBOBjC-Gl5kOlxA
http://p3trr.emv2.com/HM?b=x2FeZuNnkqOLlKvEEu_wSXIgsDg_ZvRFOilRpoQXQ8IMQhiqSUmREv8yOPKkVJhU&c=NHvOWEYun5vXhHMayITdBA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=2Lm-Da7DJROpE7kYzMXVe9fQYp31l_pZzB6FqzQ2q0SdF-fJYL5YoDe3FQsNBjFR&c=fpACQ1yyO6CyMSJEWaW9sQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=fGV1Jy_GdJSWSBojj_yqjQ8n8-3DFihY2VX4kuawoJHmfaGMpSZd-19bm-_CozSg&c=mbd8e6NX5J9NqMoPWQIAKQ


 

VI trobada de gegants de

Sant Jaume
 

Ja fa sis anys que la Colla Gegantera de

Sant Jaume organitza una trobada pels

volts de la festivitat del seu patró. La

d’enguany serà dissabte, 26 de juliol, a la

tarda i tot un seguit de gegants vinguts

d’arreu acompanyaran en Ferran i la

Mercè pels carrers del barri Gòtic.
 

Llegir més

 

 

 

Festa Catalana dedicada al

ball de bastons
 

La Festa Catalana del dissabte 26 de

juliol anirà dedicada exclusivament al ball

de bastons. Es farà a les 19.30 a

l’avinguda de la Catedral i hi participaran

tres agrupacions bastoneres de la ciutat:

els bastoners del Casc Antic, els del Clot i

els de Gràcia.
 

Llegir més

 

 

 

Actuació de la Colla Castellera Jove de Barcelona a l'Sfinks Mixed

Festival de Bèlgica
 

Aquest cap de setmana la Colla Castellera Jove de Barcelona actuarà dins el festival

Sfinks Mixed que es fa a la localitat flamenca de Boechout. Fundat el 1975, és un dels

festivals de música folk i multiculturalitat més importants de Flandes.
 

Llegir més

 

 

Exposició dels 425 anys de les festes de Sant Roc de la plaça Nova
 

El 16 d’agost, diada de Sant Roc, la festa major de la plaça Nova commemorarà el 425è

aniversari. Per commemorar l’efemèride es pot veure a la Casa dels Entremesos

l'exposició ‘4 1/4. 425 anys de les festes de Sant Roc a Barcelona. De vot de ciutat a

festa popular de la plaça Nova’'.
 

Llegir més
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l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona,indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol
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Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
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