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Neix la Mostra de Dansa Catalana de Nova Creació
Els esbarts Maragall, Ciutat Comtal i Sant Martí són
tres agrupacions de barcelonines de dansa que, a més
de preservar la tradició, també fan espectacles de nova
creació. Per difondre aquestes produccions, aquesta
tardor neix la Mostra de Dansa Catalana de Nova
Creació, un cicle que es compon de tres espectacles i
que es farà al Sant Andreu Teatre del 4 al 6 d’octubre.
Llegir més

Sabies que...

La xarxa de Cases de la Festa té un programa educatiu molt
complet?
Ofereix cinc programes diferents de gegants, castellers, sardanes, diables i bestiari per
acostar la cultura popular a infants i joves.
Llegir més

La tradició de les bandes i la
dels ateneus s’uneixen per
crear el cicle Bandes als
Ateneus

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona
Voleu veure castells a Barcelona aquest

http://p3trc.emv2.com/HM?b=5XnmO9y3TEkQIstiw5UwNMAu1-nb_KFudAGPzxvOHiqMzosMxfeFjXAgEcaZeNWO&c=zGUSERMLfYjk-I5ggWDjXg
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Durant tres mesos es podran escoltar una
desena de concerts d'estils ben diversos
interpretats per tres bandes barcelonines
en quatre ateneus històrics de la ciutat.
Llegir més

cap de setmana? Aquest Onze de
Setembre la Jove de Barcelona organitza
una diada al Born amb els Capgrossos de
Mataró i els Xiquets de Reus.
Llegir més

Viu de prop la festa major del
Poblenou
Del 8 al 17 de setembre el Poblenou fa
festa major, onze dies amb un centenar
llarg d’activitats de tota mena i per a tots
els públics.
Llegir més

Tot a punt per la festa major
d’Horta
Horta acollirà durant deu dies una de les
festes més multitudinàries del districte.
Del 8 al 17 de setembre els carrers
s’ompliran d’activitats culturals, esportives
i, sobretot, molta cultura popular.
Llegir més

Arriba la festa major del barri
de la Salut
Del 6 a l'11 de setembre el barri de la
Salut fa festa major. La programació
aplega dinars populars, cinema a la
fresca, espectacles musicals, tallers,
concursos...

Quatre intensos dies de festa
major a Vallcarca
Del 7 al 10 de setembre es fa la festa
major de Vallcarca, quatre dies d'activitats
trepidants perquè veïns de totes les edats
gaudeixin plegats del barri.
Llegir més

Llegir més

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'informem que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer Contactes i Mailing de l'Institut de Cultura de
Barcelona. de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar els contactes i mailing de l'Institut de
Cultura de Barcelona. Les seves dades no seran cedides a tercers. Vostè consent expressament en el tractament
de les seves dades per la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició,
adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol donar-se de baixa d’aquest butlletí electrònic faci clic aquí.
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
http://p3trc.emv2.com/HM?b=5XnmO9y3TEkQIstiw5UwNMAu1-nb_KFudAGPzxvOHiqMzosMxfeFjXAgEcaZeNWO&c=zGUSERMLfYjk-I5ggWDjXg

2/3

7/9/2017

Totes les novetats de cultura popular a Barcelona de la quinzena

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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