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Us presentem Som Cultura Popular, una mostra del
patrimoni immaterial a Barcelona

 

 

La mostra Som Cultura Popular neix per generar un

autèntic trànsit d’idees i informació entre els diferents

col·lectius de la cultura popular de la ciutat. Es farà del

21 al 24 de gener a la Fabra i Coats de Sant Andreu.

Llegir més

 

 

David Ibáñez: ‘Un dels eixos de la Fira Mediterrània és
estar a la cruïlla entre la creació contemporània i la
cultura tradicional’

 

 

Per David Ibáñez, el director artístic de la Fira

Mediterrània de Manresa, és una gran fita que

l’espectacle inaugural d’aquest any es gestés al

laboratori de creació a la fira de l’any passat com un

projecte embrionari.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

Diverses colles i entitats de la ciutat seran a la Fira
Mediterrània?
 

La fira és un gran aparador on entitats d'arreu presenten els seus projectes. De

Barcelona hi haurà la cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, el Centre Artesà

Tradicionarius, els Castellers de la Vila de Gràcia, l'Esbart Ciutat Comtal i el projecte

del Castelloscopi.
 

Llegir més

 

 

 

Els Gegants de Manresa i els
de Capellades, convidats de

la Ballada de Gegants

Històrics de Santa Maria del
Mar

 

La trobada, que es fa el 24 d'octubre,

recorda les ballades de gegants que es

feien dins les esglésies al segle XVII. Hi

participen els Gegants de Santa Maria

 

 

Diada dels Falcons de
Barcelona 2015

 

Els Falcons de Vilafranca, el grup de

grallers Trinigrallados, l’Esbart Català de

Dansaires i l’Associació de Festes de la

Plaça Nova són les entitats convidades a

la trobada anual dels falcons de

Barcelona, que es farà el 25 d'octubre.
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del Mar, els del Pi, els de Manresa i els

de Capellades.
 

Llegir més

 

Llegir més

 

 

La cultura popular també és

present a les festes de tardor

de la Sagrada Família
 

Del 15 al 18 d’octubre el barri de la

Sagrada Família fa les festes de tardor,

un seguit d’activitats que organitza la

Coordinadora d’Entitats del barri per fer

visible la tasca de les entitats durant tot

l’any.
 

Llegir més

 

 

 

Les cobles Sant Jordi,

Principal de la Bisbal,

Principal del Llobregat i
Montgrins a l’aplec de Les

Roquetes
 

Ja fa quaranta-set anys que l’Agrupació

Sardanista l’Ideal d’en Clavé organitza

l’aplec sardanista més antic que es fa a

Barcelona: el de les Roquetes. Es farà

aquest diumenge durant tot el dia al parc

de la Guineueta.
 

Llegir més
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