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Neix el cicle Cultura Popular als Ateneus, que
programa bandes, cobles, corals i esbarts en quatre
entitats de la ciutat
Es farà entre els mesos de maig i juny i consisteix en
nou actuacions d’àmbits ben diversos de la cultura
popular barcelonina, a les seus de quatre entitats
històriques que pertanyen a la Xarxa d’Ateneus de
Catalunya
Llegir més

Sabies que...

Aquest cap de setmana pots veure dues diades castelleres a
Barcelona?
Voleu veure castells? Us oferim un llistat amb totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Mots de foc i festa
En una colla de diables, qui és el botafoc?
El món del foc, com tots els àmbits de la

S’inaugura l’exposició
commemorativa dels 450
anys de la Mulassa de
Barcelona
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cultura popular, té un vocabulari molt ric
que serveix per descriure’n les
particularitats.
Llegir més

En el marc dels 450 anys de la Mulassa
de Barcelona, es presenta l’exposició que
repassa la història i anècdotes d’aquest
element festiu barceloní
Llegir més

Els Gegants de Gràcia fan
una trobada biennal molt
especial: la del 25è
aniversari
Enguany la festa, que es fa el dissabte 5
de maig, serà molt especial perquè els
gegants Pau i Llibertat celebren el 25è
aniversari rodejats de peces convidades

20 coses que no sabíeu
sobre els 25 anys dels
Gegants de Gràcia
Vint-i-cinc anys donen per a un bon
reguitzell de vicissituds i anècdotes que
val la pena de conèixer. Les voleu saber?
Llegir més

Llegir més

La fira de Sant Ponç: la festa
de la saviesa popular i les
herbes remeieres
El divendres 11 de maig és Sant Ponç,
patró d’herbolaris i apicultors, i per tot el
país proliferen les fires d’herbes
remeieres. Una de les més famoses és la
que es fa al carrer de l’Hospital.

Un passeig etnològic pels
cellers i les tavernes de
Barcelona
‘Entre el celler i la taverna’ ofereix un
recorregut per les bodegues de barri de
Barcelona des d’un punt de vista
etnològic.
Llegir més

Llegir més
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