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Explica'ns el teu Sant Joan
 

 

Per seguir l'evolució de la festa a Barcelona,

necessitem l'ajut i la memòria dels ciutadans: volem

saber com s'ha celebrat la revetlla de Sant Joan, la

festa més popular, durant el segle XX a Barcelona. El

vostre testimoni ens ajudarà a completar una

publicació que recollirà la història de la revetlla de

Sant Joan a Barcelona. Ens hi ajudeu?

Llegir més
 

 

Arriba la primera festa major de la primavera: la de la
Sagrada Família

 

 

Del 17 al 26 d'abril, el barri de la Sagrada Família fa

festa major. Seran deu dies plens de tota mena

d'activitats, amb un paper molt destacat de la cultura

popular i tradicional: matinades de grallers, cercaviles

geganteres, exhibicions d'esbarts, correfocs,

gimcanes, castells...

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

El drac Farfolla s'inspira en l'obra de Gaudí?
 

Jordi Grau, del Taller el Drac Petit de Terrassa, es va inspirar en un drac trobat al

soterrani de la Sagrada Família, en un dels magatzems d’Antoni Gaudí, per bé que no

és clar que l'hagués dissenyat el mestre. La peça original és un aplic de ferro que es

col·locava a la paret i que subjectava un llum amb la llengua.
 

Llegir més

http://p3trr.emv2.com/HS?b=2t-vh4bYSwfLgOuuT0xAlyiwN4ud-V5rX4DZf3JDAldiOcGA8wYO_Cy3sNYL_btf&c=z_dXInqnIATmREdX1X8dag
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Torna la recreació de la

Revolta de les Quintes a

Gràcia
 

Diumenge 19 d’abril es recrearan els

moments més destacats de Revolta de

les Quintes, un motí popular que hi va

haver a Gràcia l'abril de 1870. L’acte

implica moltes entitats de cultura popular

del barri.

 

Llegir més

 

 

 

Gràcia retroba una part de la

seva història a ‘El rellotger de

Gràcia’ amb la participació de
les seves entitats culturals

 

Un dels actes més participatius per

commemorar el 150è aniversari del

campanar de Gràcia serà ‘El rellotger de

Gràcia’, una representació teatral de

gran format que s’escenificarà el 10, 11 i

12 d’abril.

 

Llegir més

 

 

 

El Guinardó es mou al ritme

del concurs de percussió de
Barcelona

 

El dissabte 18 d’abril a la tarda centenars

de tambors ressonaran sense parar pels

carrers del Guinardó. El motiu és el X

Concurs de Percussió de Barcelona, una

trobada que aplega cada any desenes

d’agrupacions de tot el país.

 

Llegir més

 

 

 

La Societat Coral l'Espiga de

Les Corts, molt més que una
coral

 

Equipaments. Sota les senyeres de

L'Espiga s'han aplegat diverses

generacions de cortsencs que han

manifestat els seus sentiments a través

del cant, del teatre i de la dansa.

Actualment l’entitat té tres-cents vint-i-

cinc socis i un ventall ampli d’activitats.

 

Llegir més
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http://p3trr.emv2.com/HS?b=cyCK0FRoe3xidUreCr-qh9I4pnnlqfUBBbipms979YKdMZYZNBvOXvLpHNlGY3Dv&c=OLzJTPqnP9u1ZuopzBGMiw


 

 

Curs d'iniciació a la glosa a la Violeta de Gràcia
 

La casa de la festa de la Violeta de Gràcia ofereix un curs d'iniciació a la cançó

improvisada a partir del 15 d'abril. Durarà dotze sessions i anirà a càrrec de dos

reconeguts glosadors: la mallorquina Caterina Canyelles i el músic Ferriol Macip.

 

Llegir més

 

 

Les festes de Sant Josep Oriol, protagonistes del 'Gaudeix la Festa'
 

El darrer capítol del programa 'Gaudeix la Festa' fa una crònica de dos dels actes més

destacats de la festa major del barri del Pi: els divertits ‘atracaments’ del gegantó Perot

Lo Lladre i i les peces d’imatgeria festiva convidades a la cercavila.

 

Llegir més
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