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La cultura popular catalana es mostra a Torí per
l’Aplec Internacional d’Adifolk

 

 

Del 7 al 9 d’agost la ciutat italiana de Torí descobrirà a

fons la riquesa de la cultura popular catalana amb

motiu de l’Aplec Internacional d’Adifolk. S'hi

desplaçaran una trentena de peces i colles de tot el

país representatives de gairebé tots els àmbits festius.

Llegir més

 

 

Joan Gómez: ‘A l’Aplec Internacional, volem que totes
les mostres de cultura popular s’integrin en un sol
espectacle’

 

 

ENTREVISTA. Joan Gómez, president d'Adifolk, ens

explica totes les novetats de l'Aplec Internacional de

cultura popular que la seva entitat organitza a Torí: les

colles participants, l'espectacle inaugural, els

homenatges... i les traves que han tingut amb les

mostres de foc.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

La tradició de guarnir el carrer per les festes majors de Gràcia i
Sants prové del segle XIX?
 

La decoració de carrers, balcons i portalades té l’origen en la tradició d’engalanar els

espais públics amb branques, arbres i flors durant les diades importants. En el segle

XIX aquest costum va donar pas a les primeres simulacions d’escenes diferents, que

són el precedent de les autèntiques filigranes decoratives que tenim avui.
 

Llegir més

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=ikr9SJn0-sBwqX0F-a_lnKTY4GWuHkvJb-QUxa0kkjsnO5wg0YoldS1I5YEneKdU&c=lxWaGlSHxJOvAPWFn-vFbQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=5JOqgmq7ulvBDLKHHrb51NK00527w1fZ6fGnY_wm1fy6ouuD23vAdU48ZaTy22Pv&c=-aFDNi1zWcmvzVH2P3nbGw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=rNS_zxXWHOogveQggx_GApxH-7rQf2Ohq2pcquNSUcJRgs7hpUP4bU8ML_qVZgRj&c=QbDMcDj04fD1kJTaexoOGg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=9JaC9vjGx4mRnOz_79PhsHMsFr7CloE4daQbXqUZSfbXzxQ7psCn4ISGWg4fSJS3&c=_oM0KBXjPRojwRj6h0mnuw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=EjDkbZXXWqOdRqDhCK8nrxUZWF4fV67-qfs1glHw0ZBjm_0tn1ciwe9soxYu9IB7&c=rvxDDCD3XqPsXfCV78AVKQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=8W6UBY4mDeG91wFUen04Qd2pnV2bJ0i0S4GE2orxaHBg-swEaix9antPfYmRvpnG&c=3IAWhppivJc3SH7ywrOVug
http://p3trc.emv2.com/HS?b=TyM-gwKFDoHQ5NQhPQd-rX7h1Mx-AkCSKjI60oLzMzR-fjVCR3sOV5Q2Ew3Pl3LU&c=DfG-IheWE0SEq1pszhNCzQ
http://p3trc.emv2.com/HM?b=u3Vv7HuABjLsXWdEGl_SGxpZpKI3eGSJn2sD6tl8crDn5hts992_DVuPZe6Yl4ub&c=6SSFr9HKDlMETjbRcGAjjg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=t5raVFLABOUTnbRRP4cIkPBbP_p-dkkdIE_prgtrmq7j3I55BRWBT65TlSVv4_NY&c=1mf78aIvgpF9tKHO9BvK4A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=4T7CAauYNReqyza4UsEt_u3z1xIqqaSjFg9FXej-7kLHe1QHMzTbtQ7TQk-vUwbi&c=VLhDAxFPII_KtltupFG0og
http://p3trc.emv2.com/HS?b=w4T9srUgsBtWdJx0pIgLKgZldyinymeTBTclduCQvZ_aEIM8-CspbkiN51dUozgw&c=FuE5gDtKKOeKH0KfxdFugw


 

 

Totes les novetats de les

festes de Sant Roc de la

plaça Nova
 

El nan Cu-cut, la cucanya, els panellets...

les festes de Sant Roc de la plaça Nova

ja tonen a ser aquí! Es faran del 13 al 16

d’agost i la novetat més destacada serà

la inauguració l’exposició retrospectiva ‘El

barri perdut. La plaça Nova i el barri de la

Catedral’.
 

Llegir més

 

 

 

El seguici festiu de Sitges,

convidat d’honor a la festa

major de Gràcia
 

La participació del seguici festiu de Sitges

i una diada castellera amb els Castellers

de Vilafranca i els Xiquets de Reus són

les principals novetats de cultura popular

de la festa major de Gràcia d'enguany,

que es farà del 15 al 21 d'agost.
 

Llegir més

 

 

 

La festa major de Sants:
actes de cultura popular i

més carrers guarnits
 

Del 22 al 30 d’agost, Sants fa festa en

honor de sant Bartomeu amb un bon

reguitzell d’actes tradicionals que

mobilitzen totes les entitats de cultura

popular del barri. Però l’element més

conegut de la festa major de Sants són

els carrers guarnits.
 

Llegir més

 

 

 

A l'agost la Festa Catalana no
fa vacances

 

El mes d'agost la Festa Catalana no fa

vacances i durant cinc caps de setmana

continua oferint exhibicions de cultura

popular catalana. Es faran alguns

espectacles especials, com ara un

avançament de l'aplec internacional

d'Adifolk de Torí.
 

Llegir més

 

 

 

Andreu Buenafuente serà el pregoner de la Mercè
 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=Bgyz7gFYUkeTIfJ3H5y6RCQ5Cb3JOXLai1a3UTfp6BwbpPO3exCbugWL9jSjeL4x&c=joLAJNH5Af7l72lJRBFR0w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=fiIreX1B2MEvP7Nm9rtCcKqEcNXTggTNpluLltuA9XPsuzjKXg9elDd37uNuEyT2&c=5wlUVmK6s4TQADArWC00MQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=0VNpcz1Ri4H38nTVDsq2MX-CfPshhUF5Rs4AQfrUc7_zbCJPZeMvIBY5snWKXi8e&c=i1ZG-zdOZoZZU2xBfi2aUw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=uGnfJNsnWDpEE9-pXpUum9U9jNn98b3kUYrVHfKdbRkzoacvrLsclKLVyoOEiDvZ&c=QA8S684PkjmS0-WmKMHgSQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Rov0l78ywaBBgjxPK_w8qg44XG7Ju7ljrMaDk7ye8DSUHh9NF6NNTVRn-3vYlrvJ&c=nPydpmQzio4WGhZH_ZGM8w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=9OyyUctKpTfVkcOxQMnqbcn1Ddxw6PZYFxkx5-BhmqgmrjB0_NfR7MeO0NseKKUU&c=mpLQl4iAYWdEXkN1FZ1JWg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=P1md9gW5NO-i7ttiZo1sdbVvn-zjGlAAqB0yYhjCB9Q8xz1Dayjm1FdDR_rW-pBm&c=VVRQoOvaPpqAU3dzvGRfBw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=z7L_umIiW1l06SLrYbPgevrC7Rbzjm8Dkwiy6Z2DEnnTzvCCSdjXjYs_CILZKEMf&c=9R84XPUGYTDXrNaAPE8InA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=uZwzb5g42KaFLLT3GYoOs6PXTuKSAgVUmf25Lso5UNZ19QRazGt8UPMzm8grcO2K&c=JT0qM8esNyfzLGRT-9O0Sg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=HiaQBgruiZdfLsdagAVd73f-jPieRPRoRcwlYugpQZjYB6NiCd5PZHdIHZZ_Kvlm&c=Ta3M6hx3wKB2iaMjMdLxlA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=er5TBTVPJGuP_3N-qxcKGzxNLoJaPq8H1VPSiEoPAvzRtobhUNL6KElN2ItvuzRX&c=kZgOf2Siq_Z9WN4GEItR8w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=hNn0UwmX9mtxf8HeTaxmhxoTHV2pPpTxr4CTpP15DkCc5JQ-KFoMvPnFvnyimUR_&c=laBGBrK2hDrnEvhwsYrPog
http://p3trc.emv2.com/HS?b=DXqubTjgA2AKU_Hag6iG4B5bJKRVjl6XLb7_h9emAshMU2JwPP3QWLFMUbkkSqyx&c=Db1VO5VGoKrOsE_XOCFw8Q


Andreu Buenafuente llegirà el pregó, el cartell d’enguany és obra de l’artista irlandès

Sean Scully i l’associació Adifolk s’incorpora a la Mercè amb les Jornades Internacionals

Folklòriques.
 

Llegir més

 

 

Adifolk: la tradició renovada d'una Mercè cosmopolita
 

La Mercè més tradicional es renova amb la inclusió de les Jornades Internacionals

Folklòriques de l'associació Adifolk en la programació de la festa major.
 

Llegir més
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