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Francesc Fabregat: ‘L’objectiu de la mostra Som
Cultura Popular és la transversalitat, tant en l’àmbit
associatiu com científic’

 

 

Mostrar la riquesa de la cultura popular des d’un punt

de vista global, que no ometi cap àmbit, disciplina o

perspectiva. Aquesta és la idea de la mostra Som

Cultura Popular, que es farà del 21 al 24 de gener a la

Fabra i Coats. Per això Francesc Fabregat, un dels

seus ideòlegs, incideix tant en la idea de la

transversalitat.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Estem recollint propostes per la mostra Som Cultura Popular?
 

Fins al 20 de novembre tenim oberta una crida pública perquè les persones o entitats

que vulguin participar en la mostra puguin fer suggeriments en algun dels quinze

apartats del programa.
 

Llegir més

 

 

 

Fem créixer la presència de
la cultura popular

barcelonina a la Viquipèdia
 

Quantes vegades heu llegit un article

sobre cultura popular a la Viquipèdia i

heu pensat que era incomplet? Us

proposem un curs introductori d'edició

per participar en la Viquimarató que

farem al gener dins la mostra Som

Cultura Popular.
 

Llegir més

 

 

 

El nou Memorial Joaquim
Serra

 

El Memorial Joaquim Serra és una cita

ineludible de la música de cobla que

enguany arriba totalment renovat, amb

un nou emplaçament i una programació

més eclèctica que comprèn diversos

gèneres.
 

Llegir més

 

 

 

La Sagrera fa festa major

 

Els gegants de Sant Andreu

http://p3trc.emv2.com/HM?b=rMTtHz4wVDyr5VACOtPYlbPlrKmexTg-51DpuicokRIqda9tRtmDyUe9hYNDmRLB&c=Y4kihI8jHheUWcbSBq-YRQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=zgye1RiW6bxo8wttPgT_CzHWdC0flb_0_j6aOu0U0SwDjKiDw2ssczNYUtDaZDll&c=yReYbx8y4Nw8dFWNeupkRA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=3LLLM7zJXCAz1IrXW7DhR6ujXkMJh4PfA0sqDfxVlvSQwbpyE5O4nJE1qxzz3fgc&c=KycLbLykpOnlZTNrwFt14Q
http://p3trc.emv2.com/HS?b=W71pdP81Ui8HS8VzzovZ1T2LACQFoiYe3ql63M5sdc1NpnaT6KxZoECiE5lIqmc3&c=yW10w379sLftBcxvJaa-mw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=ubiAGASnRpx4XkD-s2AzunDKS78-j11chjTb5aCO-3xRF1QJ3-fiBCbBU83cniA3&c=mQ7sb_gpMBy1CSNyCRG-6g
http://p3trc.emv2.com/HS?b=h6b7g5Mr4YZzW3SmcrISmwCtIWoex2FCB4uzDKG74-KirufSH8sN2jDymoa0l-fr&c=Zz6mZ7m1APgQ60CTTIZ7UQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=O8goVus8HJaG7iTY9xOY28Jxv3kVPgzIcTRGjja46NOOa6sTMCCvtuwFfqvoXzLd&c=ynrEs0ZmluwDt9r6KCRBXg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=1tbOCJaOnya0UL5-xcxiobmy-4XpNMJpOyHSfxQJu8kHvq_A247T_YoU6iAurq9R&c=gbda2UePcxztaI3FSLyxEg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=ZYN-8iPNiouCIR3fVW0AP5LVA74B6Zc5fweevc3hmcdwOG3q1yy-1Fm6_QV2FEAJ&c=Usq8OaSq5Gef9tLDyNBeqA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=xEINnLjSUiPY2U5GIyLoBXktK7yRpi0KVZye3RjO_aew9sC31oROk6rNPEvltwSm&c=hrS1r1Ym36laID0dTClulw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=I8vuhnLXlDjI4By2PIPKYGrQvuuD9ldA94p4YY9GSNQD375wXdKXBlrF4na1fTmc&c=0ne94LSIfVsBSoSeIpFaJQ


amb més d’un centenar

d’activitats
 

Del 12 al 22 de novembre la Sagrera farà

festa major i canviarà, ni que només sigui

temporalment, el dia a dia del barri. Hi ha

programats un centenar d’actes, fruit de

la feina conjunta de totes les entitats i

associacions del barri.
 

Llegir més

 

 escalfen motors per a la festa

major
 

La família gegantera de Sant Andreu de

Palomar és ben completa i variada, i des

de dissabte fins al 27 de novembre es pot

veure exposada a l’espai Josep Bota, a la

Mostra d’Imatgeria Festiva del barri.
 

Llegir més

 

 

 

S'ha obert la crida per a

participar en la Cavalcada de

Reis
 

Fins al 27 de novembre tots els majors de

8 anys es poden inscriure per participar

com a voluntari en la Cavalcada de Reis

2016. Hi ha quatre modalitats diferents:

dos tipus de patges, assistents i

col·laboradors tècnics.
 

Llegir més

 

 

 

L’Associació de Pessebristes

de Barcelona convoca el 90è

concurs de pessebres
 

Tot i que encara falta més d’un mes per a

Nadal, els pessebristes ja es comencen a

activar. Per premiar les creacions més

destacades, l’Associació de Pessebristes

de Barcelona ja fa noranta anys que

organitza un concurs.
 

Llegir més

 

 

 

Torna el Circuit Folc al Tradicionàrius de la mà de Pau Figueres i

Artur Blasco & Yannik Lopes
 

Com cada mes de novembre el Circuit Folc torna al Tradicionàrius i ho fa amb dues

grans propostes: la guitarra de Pau Figueres i el duet format per Artur Blasco i Yannik

Lopes.
 

Llegir més

 

 

L’Esbart Català de Dansaires celebra 107 anys recordant Joan
Amades

 

L’Esbart Català de Dansaires és el grup de dansa en actiu més antic de Catalunya. Té

exactament 107 anys i el 21 de novembre ho commemorarà amb una festa en què es

recordarà la figura de Joan Amades.
 

Llegir més
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