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El Patrimoni Immaterial a Barcelona, com no l’heu
viscut mai a la Mostra Som Cultura Popular

 

 

Només falten vuit dies perquè comenci Som Cultura

Popular, la mostra del patrimoni immaterial que es farà

del 21 al 24 de gener a Sant Andreu de Palomar.

Durant quatre dies es faran gairebé 300 activitats per

mostrar i difondre el nostre patrimoni a través

d’actuacions, debats, tallers, exposicions,

gastronomia, mostra d’entitats...

Llegir més
 

 Sabies que...?  
 

La Porca de Sant Antoni té una relació molt estreta amb la
llegenda de sant Antoni Abat?
 

Aquesta bèstia foguera de la imatgeria festiva del barri de Sant Antoni representa la

truja que apareix a la llegenda de sant Antoni Abat i també es relaciona amb la rifa del

porc que antigament es feia al barri el dia de la festa. La figura va néixer l'any 1995 i

apareix unes quantes vegades durant els dies de la festa major.
 

Llegir més

 

 

 

Josep Viana: ‘Catalunya és

representada a la UNESCO
per mitjà de l’Ens’

 

Parlem amb Josep Viana, president de

l'Ens de l'Associacionisme Cultural

Català, sobre el paper social de les

entitats de cultura popular, la rellevància

del patrimoni immaterial i les activitats

que faran a la Mostra Som Cultura

Popular.
 

Llegir més

 

 

 

El Clot consolida la festa de

la Porkada per Sant Antoni
Abat

 

L’any passat el barri del Clot es va afegir

a les celebracions de Sant Antoni Abat

amb una festa ben particular que

enguany es repetirà, el diumenge 17 de

gener. És la Porkada, una celebració al

voltant del capgròs del Pork del Clot i que

consisteix en un àpat popular amb

productes porcins i una trobada

d’imatgeria festiva que aplega porcs de

tot el país.
 

Llegir més

 

 

http://p3trc.emv2.com/HM?b=A80z2ZaEpV4CKgn8laLtLCwy2EsnpYpvYLytxPjYGqON7JqCIU2rtysDU2lrZLlI&c=sxUcphnS7zEKwPgFsNYiuA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=reUzVBzzZofokAJHCSZfeG6LZFIGxPd5sVXVC402GXmYDnMhyg0RSwKsPMyvwX0s&c=g52o86X-frTJgAtmhDblWQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=xVI2t-SsKLm9c_j7cdGlSksoGnIRD83cLy9xVZT9wJK1lRG_g0a4gSeDZsuEsK_q&c=5XBEi7GkQexJ4vdM5LteuA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=wC8JOzeDiW_6Fr0E64IjEN4OycZ64_me9JpuwGrMDyMbQH5wdy6dujzz2x_3JZas&c=dgW8w_e1UKRi0GDEs9stMw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=L0a3tBp-ffTPpc9MReTVetZeEts969CV4LAWpGJ6rjjPe9Yt2JeFhFzd66dAMjZt&c=JIxBkog7vto6HBpdHGLegw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=w0tVt5w-txXVz-QnlltllY-nAG7S0M-GPidKWBnAqNI4me8F_qHg2KYtoorlWJa3&c=bNu_Jvhk2UVm5I7tsfygRw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=zBy3CSGrqlONVA9Ab0cxFEOS0ylkBv6s0OBV9mL9zqUbKG7PjKgVxy_VaWPZNvr5&c=J31_3jCp9F8IsRNUdIfDIA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=tjQQ88SOm7NeWsmgYoksFWBFYilhvjtVRTj4rIbhBmojqxMg9kwrC70HjsOzZvs3&c=vv8y-dtfz30eyOe9aeSM-Q
http://p3trc.emv2.com/HS?b=SoRqhHrXVRMyCl4gkCQqmQwC7pEYGyGD7J0uEjl6_N0fnypFdgZXJfSbQikWhUcZ&c=4TKHYchHAIKUXEojAbr6vg


 

La festa major de Sant
Antoni, la primera de l’any,

arriba carregada de novetats
 

Música, visites guiades pel barri,

presentacions de llibres, conferències,

tallers... són algunes de les noves

activitats que s'afegeixen als actes més

tradicionals de la festa major de Sant

Antoni, que es fa del 15 al 24 de gener

en diversos indrets del barri. Enguany, el

carrer de Viladomat farà un fogueró

acompanyat d’una revetlla tradicional

mallorquina.
 

Llegir més

 

 

 

Barcelona fa la tradicional
cavalcada dels Tres Tombs

per sant Antoni Abat
 

Des de fa més de 190 anys el barri de

Sant Antoni fa cada mes de gener la

cavalcada dels Tres Tombs. Emmarcada

en la festa major del barri, enguany serà

el dissabte 23 de gener, a les 11.00. No

us perdeu una cercavila pels carrers de

Barcelona plena de carruatges històrics,

genets i tota mena d’animals de tir.
 

Llegir més

 

 

 

Arrenca amb força el XXIX Festival Folk Internacional

Tradicionàrius
 

El festival de música folk proposa tres mesos d’intensa activitat musical i cultural amb

una cinquantena d’actes i concerts. Fins al 18 de març hi participaran més de seixanta

grups i artistes, enguany més del 80% provinents dels Països Catalans.
 

Llegir més
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