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La Barceloneta homenatja la Mare de Déu del Carme,
patrona de la gent de mar

 

 

La Barceloneta és el barri mariner de Barcelona per

excel·lència i per això encara manté un bon reguitzell

de tradicions lligades a la gent de mar. Una de les més

destacades és la processó del Carme, la patrona dels

navegants, que es farà dissabte 18 de juliol a la tarda

i consistirà en una processó marinera on la imatge

navega a bord d’un vaixell.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

La Mare de Déu del Carme va substituir l’antic culte a sant Elm,
patró dels navegants catalans?
 

L’origen de la festivitat del Carme com a patrona dels navegants es troba en la

llegenda que explica que la Mare de Déu va salvar un vaixell anglès a la deriva enmig

d’una tempesta terrible. Al segle XVIII l’almirall mallorquí Antoni Barceló Pont de la Terra

va promoure aquesta festivitat i de seguida els mariners la van fer patrona i van passar

a anomenar-la ‘Stella Maris’.
 

Llegir més

 

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=1djqWOMcCYJFUTxZghSjzW0UUYppqrmWAlqRW9nltNs6tJxlEPogIj_CeVaNCUVO&c=qZ3PiTgVmyrTMA_shqrz_A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=2HviFk-AQ9sCvNS2vH_spA6WDiOaHOMW9KvnIDJi4x1TH4xQmPucHiMqjUL_qre7&c=VYSNeTibaHHZ1Yc0RRFoHw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=zc9kEUQb95PBIs_hJ3El-4dg9NzdlPvGlWmMQMrymKSTgr3S62KK46o203ktlJl7&c=WlV1p8M9y4x-jsv0euoHHA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=IsGojMWffWFUA5moTnEpTNPqMFm-93R9fcA-PjKw3-A2qUjsE1qGeCldQzJwSThX&c=5pih5bNXYnD3A6Nt12IZ-g
http://p3trc.emv2.com/HS?b=BJIKYSWclyRE9PwK8Rr1amf4YcqkzIazTtUkxglhvD2KVM-0cIKNRQfWWFLTBR2e&c=M7Byw_TPiKfRMwbnnpiF0g
http://p3trc.emv2.com/HM?b=uF7AkWhviwNuWfGWZp0-1n1izNpb9qpu9Cb9elU52Zl98HqJhfWWc1ndht6o-oCy&c=f9CNYVk1HVh4acZWpR6eNQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=IUvX9y9uZczAlCBvXKP1haGS89vdgWsMj4W9-ZiO-GUjEJfyURQMr_y-mkyCRNLm&c=Ghf5xZlpY-6vNf1yLyY6zA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Gv4JtER3zGh71EUz33QOu5hPJUZy2YtfwMzarJH8dwRUYzNEZqiDNSEufIlJeC-B&c=kk8kyDttCpbX3e_VmE5RPA


 

Totes les novetats de la festa

major del Poble-sec
 

Del 17 al 26 de juliol el barri de Poble-sec

fa festa major. La novetat més destacada

d’enguany serà el ‘Toc de festa’, una

cerimònia d’obertura de la festa major en

què participaran totes les entitats de

cultura popular del barri.
 

Llegir més

 

 
 

Activitats de cultura popular

per a tots els gustos a la
festa major del Raval

 

Les societats corals, els Bastoners del

Raval, els gegants del Senyor Ramon i la

Lola... són algunes de les entitats més

destacades de cultura popular que té el

barri del Raval. Del 16 al 19 de juliol totes

participaran en la festa major del barri.
 

Llegir més

 

 

 

Els 125 anys de Joan
Amades en deu paraules

 

El 23 de juliol es compleixen 125 anys del

naixement del folklorista Joan Amades al

barri del Raval de Barcelona. Hem

intentat resumir la seva trajectòria vital i

professional a partir de deu mots que el

defineixen.
 

Llegir més

 

 

 

El nan Cu-cut de la Plaça
Nova i 49 peces singulars de

la festa més
 

L’imaginari festiu català és molt ric en

figures singulars, com ara serps amb cap

de llop, cabres embogides i fades que

cavalquen gripaus. Per això l’editorial El

Cep i La Nansa acaba de publicar un

llibre que recull les més destacades: ‘50

singulars de la festa‘.
 

Llegir més

 

 

  

http://p3trc.emv2.com/HS?b=bQ6lsnEowp67vz3FgYZso8XdzQIaLL4K8RUQeMVbqB7c1HdhXsdXnM_g1LEY7oZt&c=4Zmvu8Cb0iphYNHSVm4PPA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=i533gscr97rJwwZAin3sDvMk_LIFNt1_wBsW8pAkhUELydoPKUsBVBb902FptIu9&c=s9wjawggjNmOhckfFkCPjw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=-jXemLw4KaY2qgA3XUyIpONjIc8dQ-LGBcwTHbfyI6LkcaABPoCyG4BXFyQd4mfK&c=VnvNMKDdSTDx1JwzN5RGmg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=MlEC1fD2ECPnGBC8UBto8w6-YewfEzVdHzUVgUsRt1i0cOehRMP-JVm9KMq7rf6_&c=SQtvMUwnVGrPyu_2seWvAQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=IbEjhEAuNpaBD5rxLZTNr057xL3JqkiMEpDJDNXqfUMbpgMMhlGAAFVj2DqfWcEP&c=MwJcAerdanenaMdQ1Xivow
http://p3trc.emv2.com/HS?b=6CloAj4kZF0xOksI3mMTErIhek75t25lN-aRuoUI_M3h3vP1eev1EVh9kRtvD0f2&c=TGzdSPoKDQyMVjmJjJ42Ug
http://p3trc.emv2.com/HS?b=f72Z8WBj8whz3iFIMRAh5TUt5lBGEvRdnJ29LwXjoiKLSmuxVh9WiOvvZcymfXCn&c=SjNQU0Bcjc9hTaJ7KuANpg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=xKi98FojlZjALoYz5X1V9_38-E8EINEIrsvF1UdNS1HldzaaDPg4SRID1Hy1HTt2&c=1c71fEoBmgFFqtwcNypVNA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=lgcrRr3Xb52cPQNh_Hb6cQSCkMfsA4K7yKhKv6JPttoiwB9M1-ly6UTxu7loN11s&c=-8d8HFKz3C__rXSYU3sukA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=9xSWQlQhz5FVhBdvwtLW46WraFCX070muFD5QW-sfRlfyh4PCsap4KrsYEUImJFm&c=6bZeiJemokAE1XyG-9B5yA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=jCq8f-U1iql2iT5xXJL_0xtcdAIEFdgfB2UtKLbSsRji9OvgQCXOI7Y3f3imO4rh&c=WfiVbLh-1OzgFdTHnYlUhA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=oS3YwDuYQeTLXzsDodIatHKJNL06GqblaMHUKWqqQKAb0ehiX6epFECwN3z1IVuH&c=aFHWTE__cZ1GEHKsOHDN_g
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Q2X4q53-c7EuhsqwlMHZNC5Tx4Gb_6DSwl4DNTa73lVveOhHkyq7ehReFYMr5map&c=mCVYJ384h5YSC5hwZ3NRsw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=110kEWG52wBMgutXq82JnvG4LHVlZ_mZETJqNFjlEX_W6x5RYhmkxpF5VQbQEV0i&c=_D68ECHZ4ld_GwiOxFKvXg


VII Trobada dels Gegants de
Sant Jaume

 

El dissabte 25 de juliol els gegants de

Sant Jaume han organitzat la VII Trobada

Gegantera al barri Gòtic, que es fa cada

any pels voltants de la diada de Sant

Jaume. Hi participaran colles de la resta

de la ciutat i també de vingudes de fora.
 

Llegir més

 

 El Centre Moral i Cultural del
Poblenou, més de cent anys

fent cultura i barri
 

El Centre Moral i Cultural del Poblenou es

va fundar al Poblenou l’any 1910 i des

d’aleshores ha dut a terme una tasca

ininterrompuda en els camps cultural,

social, educatiu i d’esbarjo.
 

Llegir més
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