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El Raval celebra Santa Rita amb una festa plena de
roses vermelles

 

 

Divendres és la diada de Santa Rita i al convent de

Sant Agustí del barri del Raval s’hi fa una festa ben

especial: durant tot el dia centenars de feligresos

veneren les restes de la santa portant-li roses

vermelles. I és que Santa Rita és la patrona dels

venedors ambulants de flors i de les coses

impossibles.

Llegir més
 

 

Torna la festa dels Cors Muts a la Barceloneta i al
Raval

 

 

El cap de setmana del 30 i 31 de maig és Pentecosta i

al barri de la Barceloneta es fa la festa dels Cors

Muts, una de les celebracions més tradicionals del

barri. És una celebració plena d’elements singulars

que dura tres dies: des de la vigília de la segona

Pasqua fins dilluns.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

Els components dels cors porten estris gegants?
 

El fet de ballar amb una cullera o una destral de mida desmesurada té a veure amb

l’origen gremial de cadascuna de les agrupacions corals. All Raval els estris més

habituals són els relacionats amb la cuina com ara graelles o forquilles. A la

Barceloneta, en canvi, abunden els estris que representen oficis de mar com ara timons

i rems.
 

Llegir més
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Amadeu Carbó: 'Sense

Consol Mallofré no es pot

entendre Joan Amades'
 

ENTREVISTA. Enguany que es

commemora el 125è aniversari del

naixement de Joan Amades parlem amb

Amadeu Carbó, president de l'Associació

Cultural Joan Amades, que reivindica el

paper de Consol Mallofré, la cunyada del

folklorista, a l’hora de ser els ulls i les

mans d’Amades i, una vegada mort, de

lluitar per salvar el seu patrimoni.
 

Llegir més

 

 

 

Aquest cap de setmana,

Festa Catalana doble!
 

Aquest cap de setmana la Festa

Catalana es duplica i es farà en dos

indrets ben diferents de la ciutat:

l’avinguda de la Catedral i el Castell de

Montjuïc. Serà una tarda plena de

mostres castelleres, gegants i concerts

de cant coral.
 

Llegir més

 

 

 

Es consolida el correfoc de
primavera de les Corts

 

Dissabte, 23 de maig, els Diables de les

Corts organitzen el correfoc de

primavera, una festa que durarà tot el dia

i la cultura popular, la música i la

gastronomia en seran les protagonistes.

D'aquesta manera la colla celebra el seu

21è aniversari.
 

Llegir més

 

 

 

Les sardanes protagonitzen
la festa major de les Tres

Torres
 

Del 21 al 31 de maig el barri de les Tres

Torres, al districte de Sarrià- Sant

Gervasi, fa festa major. Es tracta d’una

festa petita però molt sentida pels veïns

del barri, que organitzen tota mana

d’actes.
 

Llegir més

 

 

 

Continuem buscant records de la Nit de Sant Joan
 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=ba-fVlS2SnxP-xYeZGDPTo470Yw72hjUHya0saK9yvVcUauSLRlr-tNaTgsP_S32&c=knchuC7-TpIuJ_imX7O1hw
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http://p3trc.emv2.com/HS?b=5QV5S6iXnk-ka36gjOPgPfK51aytHiWEmns0x5d17CUaY9uvvBQGT3H2GxwaJgLF&c=FzVeY4kbY2Fzx-GKMu__Kg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=aOav1Nt3II1doLvDhFXZlLC35KwifbfmiCeGlc_a_ZaX6G-Xffp1AUP-Esj1JPA8&c=E8Cz538Lxm4f7ogSOZ9cgg


Ja heu participat a la Crida de Sant Joan? Seguim buscant els records dels barcelonins

perquè ens expliquin com vivien la revetlla, què recorden de les fogueres i com

celebraven una de les nits més màgiques de l'any.
 

Llegir més

 

 

Un estiu ple de cultura popular i país amb el Campus de Cultura
Popular 2015

 

El Campus de Cultura Popular és un paraigües que agrupa un seguit d’activitats

formatives relacionades amb el món de la cultura popular i tradicional que es fan a

Catalunya durant l’estiu.
 

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://p3trc.emv2.com/HS?b=GEj2ZMyqjAu227ozroMoyLluIB2VFnXmea8uMFfly6iAUQnJrx_Tf1nJxGVPYz62&c=TPUbliI8e4tHPVsYfFNsZw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=b1a-Ru7I8iMx_MaZ1WWfo5eeO6OXAQfXagP5vSTsEdmZhijtDI5d_TYmPM6uPGz0&c=zugLSNWLj7CCZpPCpQmmIw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=D3gAd_pEVsGs_T9UEMHMvLUEcyUituxXpBF3CFMLt5bxt2vtK9qvXDkHqnD0JnN1&c=uM8SLILjcL9qt5twO8xe3w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=CJykLVzoXtNDPu9b_EWqFDZayN5zAY3QApBSwyklHIe5lm7MfXBvGObSwtxvIttL&c=4bifVYl3PfgJ1FL75uSGrQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=GVqu15GQwbsKaBog4tPCuio_8b_WrjAfqkEPKl_GpeMg4h1QpD9neFBKRlEMl2Uy&c=6i8Its3n6zhuwbxY6CL-Ig
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat
http://p3trc.emv2.com/HS?b=g2ltYsj1kc3b7vD63IBCr0-5glWdzioJF4fcIeJAwO74aEmAceRqsxIywiJ0JFGZ&c=kjiPcVU-dXJokHqxI1gTUA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=2uKYayDZxrVAoEFzx3_5MYXLu_DxQJfpIJHd97rnMT1ohPxaDoz_W8-i4JDhfvDF&c=FN0th49VDaGP-Sq7s1ONnQ

