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Lluís Puig: ‘Les hores que els voluntaris dediquen a la
cultura popular equivalen a 400.000 milions d’euros
anuals’

 

 

Parlem amb el director general de Cultura Popular i

Associacionisme de la Generalitat de Catalunya, Lluís

Puig, sobre els reptes i els desafiaments d'aquests

cinc anys de mandat, de les conseqüències de la crisi

econòmica i de la riquesa que generen les festes

populars.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

La Fira de Santa Llúcia es fa al voltant de la Catedral des del
segle XVIII?
 

De la importància d'aquesta fira, ja en van deixar testimoni, entre moltes més, dues

personalitats de la cultura catalana: l'aristòcrata Rafael Amat, conegut com el Baró de

Maldà, i el folklorista Joan Amades.
 

Llegir més

 

 

 

Tot a punt per a un Nadal de
tots

 

Aquest Nadal es viurà amb més força a

tots els barris de la ciutat, amb gairebé

un miler d’activitats distribuïdes pels 10

districtes. Ja podeu consultar-ne tots els

detalls a la nova web de Nadal.
 

Llegir més

 

 

 

Quan obre la Fira de Santa
Llúcia, vol dir que Nadal és a

prop
 

A Barcelona hi ha un senyal inequívoc

que indica que ens acostem a Nadal:

l’obertura de la Fira de Santa Llúcia.

Aquest mercat nadalenc tradicional obre

les portes el divendres 27 de novembre.
 

Llegir més

 

 

 

Tot a punt per la festa major

de Sant Andreu, la darrera de

 

Exposició extraordinària de

pessebres en homenatge a

http://p3trc.emv2.com/HM?b=dVnTWYQuh3aZ2d47x1BcZP14m_oCT_DW0wFjjisEm4RSNV6gbBJ9vR4l2ukFIJNm&c=F-j2_UdzYVkA0xUnwQavCA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=JDelv72aXCVhHpMT6BZ_1dSGWyStHDV1XrQ3rbSqJBTgq3V708dE3Rc-Wk4tY_A3&c=TWgL0GGsgE9KWjZSreF7RA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=5xG3RD4HiJTc_3ubx9u7LC6k9OrMau-Hc5OL2T92sH7W_jgvgXqYlSQ7d54O3_fR&c=Ae8pp4gGHG7VpuYyK1liGw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=ZVj44v3nZS08qjlcmgQt2xygd4yi84ryfbCK07TXY21HtFd1XuisrY12BrlsLEA_&c=0bOXIWkFRf8vJDqhKElrJQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=lP9jYGO2F11-sH0riQw1xw8VVqegNJFfQSYYeK8JTA1Xd8guz9laeH1fX_HScI9G&c=E8VRAYoNyQSqKhsPXrUGeA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=-a4g0hTej-rMnV1S3bUKjR6742Lm0yzqaNthBDQEQ7b9m583JnbqIZJ12l9uxf7y&c=sz9ThJJnLS6DXiufDkXFKw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=D4B8RDnwLXo6tIJonKFbvzEpN-G4OBiqunYJxVDqDVyghM6XvLs53h23HCcspx7f&c=vuoEcNdRwHy3zq6JL3JffQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=vQeb-Jo0O5VxcL7lMCdsAlVGPzt6nBT6gmV72UIdZ7rE--UAuhxmLV7EEgIkQVmN&c=GATOWJzTRwRcRpQp3_FUOQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=FNpHeQ7JjjNFa9gAeRljeLImREPWwK4b-IX57Ybinj6bHqsVLRlmmbOEZBD5-E8e&c=iDsS3rk70AIUDAF5tknHaA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=ojNlcU5PEKCrVuu0IEqTH2bVSH8bAKR0K27Li0wWc3ry51NmGUB_70AmCklXUQa3&c=t0IJps08bVGu38rdAMszIw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=T_Y1JDUzPlsD1csEXB3klDQmRl_CeEuFwRo2nvNH10YJyuNFkL5dGMr3RVAY7a5Y&c=rNkedAC8p7qTQktkN0PLRg


l’any

 

La festa major de Sant Andreu és la que

tanca el cicle de festes majors a la ciutat i

per això es mereix un comiat com cal.

Enguany es fa del 27 de novembre al 8

de desembre i presenta un programa ben

complet amb activitats de tota mena.
 

Llegir més

 

 Josep Maria Garrut

 

Aquest Nadal es podrà descobrir el

vessant de pessebrista de Josep Maria

Garrut a través de l’exposició especial

que l’Associació de Pessebristes de

Barcelona li dedica.
 

Llegir més

 

 

 

Una vuitantena de col·lectius
s’han inscrit per participar en

la mostra del patrimoni

immaterial Som Cultura

Popular
 

El període d’inscripcions a la trobada

Som Cultura Popular va finalitzar el

divendres superant la vuitantena

d’inscripcions. Al llarg de les properes

setmanes publicarem el programa d’actes

definitiu.
 

Llegir més

 

 

 

Diumenge és el dia més
rumber

 

El diumenge 29 de novembre arriba a

Barcelona el Dia de la Rumba. En el marc

de la Festa Major de Sant Andreu, la

Fabra i Coats s’omplirà de música i

d’activitats relacionades amb aquest

gènere musical.
 

Llegir més
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