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Arrenca el segon trimestre del cicle de Cultura
Popular als Ateneus
Dos esbarts, dues corals, dues bandes, dos grups de
música i sis ateneus. Aquestes són les peces bàsiques
del cicle de Cultura Popular als Ateneus 2019. La
segona part es farà entre els mesos de maig, juny i
juliol i consisteix en vuit actuacions. Totes són d’àmbits
ben diversos de la cultura popular barcelonina i es fan
a les seus d'entitats històriques que pertanyen a la
Xarxa d’Ateneus de Catalunya.
Llegir més

Sabies que...

Tot el que et cal per viure Sant Jordi a Barcelona ho trobaràs en
una web?
T’imagines una ciutat de llibres i roses? Arriba Sant Jordi a Barcelona i els carrers
s’omplen de gent i de cultura! Consulta totes les activitats al web!
Llegir més

Totes les variants de la
llegenda de Sant Jordi: de
Iacoppo da Varazza a Joan
Amades
La llegenda de sant Jordi és un relat que
té gairebé 2.000 anys d’història i que en

Dos-cents sant Jordis
custodien Barcelona
Sant Jordi és una de les figures més
representades en els carrers i les façanes
de diversos edificis barcelonins.
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tots aquests anys ha resultat notablement
desvirtuada.

Llegir més

Llegir més

Tots els dracs de Sant Jordi
Les peces d’imatgeria festiva que
representen dracs són molt nombroses a
Barcelona i n’hi ha de tota mena: víbries,
dracs d’inspiració gaudiniana... Us
convidem a conèixer tots els que hi ha a
la ciutat!
Llegir més

Per Sant Jordi, la cultura
popular de Nou Barris surt al
carrer amb l’Aplecat
Pels volts de Sant Jordi la Fundació
Procat organitza l’Aplecat, una mostra de
cultura popular al districte de Nou Barris.
Enguany es farà el dissabte 27 d’abril a la
Marquesina de Via Júlia.
Llegir més
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