
Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

Núm 30

 28 de setembre de 2015

 

El nou Etnològic de Barcelona, un museu del segle
XXI

 

 

Després d’un període de renovació, el Museu

Etnològic de Barcelona tornarà a obrir les portes el 4

d’octubre. S'hi farà una festa de presentació que

ocuparà tots els espais del centre: les noves

instal·lacions i fins i tot els jardins de l’exterior.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

El Museu Etnològic vol ser un espai on comparar és entendre?
 

Seguint els últims canvis que ha experimentat l’antropologia social i cultural, el nou

museu proposa una reflexió sobre diferents aspectes de la vida humana que són

universals.
 

Llegir més

 

 

 

Neix una colla castellera a la
festa major de les Corts

 

L’aparició d’una nova colla castellera és

la principal novetat de la festa major de

les Corts d’enguany, que es fa del 2 al 12

d’octubre, amb motiu de la Mare de Déu

del Remei.
 

Llegir més

 

 

 

Sarrià viu una festa major
ben completa

 

El toc d’inici, la cantada

intergeneracional, la ‘Baralla x Sarrià’...

La festa major de Sarrià és un model

festiu amb un bon reguitzell d’actes

propis que no us podeu perdre del 2 a

l'11 d'octubre.
 

Llegir més

 

 

 

El canó festiu, protagonista

de la festa major de la
Barceloneta

 

La cercavila del canó –un giny festiu que

 

 

Amb la tardor arriba la festa

major d’Hostafrancs
 

El barri farà festa del 2 a l’11 d’octubre,

amb un programa farcit d’actes de tota
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llança caramels– és un dels actes

distintius de la festa major de la

Barceloneta, que es farà del 25 de

setembre al 4 d’octubre.
 

Llegir més

 

mena. La cultura popular hi té un pes

destacat, amb audicions de cant coral,

sardanes, una cercavila amb els gegants

del Pi i, sobretot, amb el Ball de Rams.
 

Llegir més

 

 

L’Esquerre de l’Eixample, de
festa major

 

Enguany l’entitat organitzadora de la

festa major de l’Esquerra de l’Eixample,

l’Associació de Veïns de l’Esquerre de

l’Eixample, fa quaranta anys, i aquesta

celebració marca molts dels actes de la

festa.
 

Llegir més

 

 

 

Els diables i els castellers
protagonitzen la festa major

del Congrés
 

Una nova diada castellera i la presentació

de la secció de tabalers de la

Congregació Diabòlica són les principals

novetats de la festa major del barri del

Congrés, que es fa del 2 al 12 d’octubre.
 

Llegir més

 

 

 

La Festa Catalana continua al Castell de Montjuïc i a la plaça de les

Glòries
 

Després de tot l’estiu a l’avinguda de la Catedral, la Festa Catalana continua els mesos

de setembre i octubre a la plaça de les Glòries, amb una participació destacada de les

colles del barri del Clot, i al Castell de Montjuïc impulsada per Adifolk.
 

Llegir més
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