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Barcelona ciutat gegant: s’acaba de presentar
‘Gegants i capgrossos 1’
Barcelona fa 600 anys que té gegants, una tradició que
pràcticament no s’ha interromput en tots aquests
segles. Per això actualment la ciutat té una tradició
molt rica i variada d’imatgeria festiva, que, a més,
engloba tots els districtes de la ciutat. Fa poc que s’ha
presentat el primer volum d’una guia il·lustrada que
aplega totes aquestes figures: gegants, gegantons,
nans i capgrossos.
Llegir més

Sabies que...

La gralla va estar a punt de desaparèixer?
Actualment la gralla és l’acompanyament sonor indiscutible de moltes expressions de
cultura popular però durant la primera meitat del segle XX va viure moments de
decadència en què es va mantenir viva sobretot gràcies a la tradició castellera
Llegir més

Barcelona aplega més de
4.000 nens cantaires d’arreu
amb el Congrés

Una exposició difon el
vessant educatiu d’Aureli
Capmany

http://p7tre.emv3.com/HM?b=EL3vGjCR4IGpthc_hEkn4i9RpDh3c9ORFuRq1eE7w5iuoahmI4AAwesMnaESQaHr&c=KNZiVsDXHvJRSzdOI2w_YQ
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Internacional de Pueri
Cantores
Durant cinc dies, de l'11 al 15 de juliol,
infants cantaires d'arreu oferiran concerts
en diverses esglésies de la ciutat i actes
en punts emblemàtics de Barcelona.

En el marc de l’Any Capmany, s’acaba
d’inaugurar l'exposició a l’Arxiu Històric de
la Ciutat 'Aureli Capmany i l’educació dels
infants'
Llegir més

Llegir més

El documental ‘Melting Pot:
castellers indis, govindes
catalans’, en obert per a
tothom
El documental mostra la trobada entre la
colla castellera de Sants i les patak
govinda, un tipus de construccions
humanes que es fan a l'Índia.

Espurnes i música al 'Foc i
Rock' de Les Corts
Tallers, activitats, xerrades, concerts i,
sobretot, foc i espurnes! El dissabte 7 de
juliol Les Corts viurà una festa que barreja
activitats musicals amb un correfoc.
Llegir més

Llegir més
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