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Bestiuari 2019: la trobada que aplegarà a més de mig
centenar de bestiari festiu vingut d’arreu

 

 

El dissabte 6 d’abril el Parc de Sant Martí s’omplirà de
bestiari festiu vingut de tots els territoris de parla
catalana perquè s’hi farà la trobada Bestiuari. L’impulsa
la delegació territorial de Barcelona Ciutat de
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i
aplegarà a més de mig centenar de bèsties de formes i
estils molt diferents

Llegir més
 

 Saps per què...  
 

Els esbarts s'anomenen així?
 

En sentit estricte un 'esbart' és un grup d’animalons o de persones. Va ser mossèn Cinto
Verdaguer qui va batejar als grups de dansa tradicional amb aquest nom.
 

Llegir més
 

 

 

13 coses que no sabies
sobre els 350 anys dels
gegants petits del Pi

 

Els gegants petits del Pi estan d’aniversari
i per això se'ls ha dedicat l’exposició
‘Gegants petits, xics, camacurts i ballarics’
 

Llegir més
 

 

 

Diada de Colles de Cultura
de Gràcia 2019

 

Dissabte els gegants, els castellers, els
diables, els bastoners, les bèsties i els
trabucaires de la Vila de Gràcia fan la
seva festa
 

Llegir més
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16 coses que no sabies
sobre els 20 anys d’en
Torradet i la Gresca, els
gegantons de Gràcia

 

Volem felicitar l'aniversari d'en Torradet i
la Gresca amb un recull d’anècdotes que
repassen les seves dues dècades
d’història
 

Llegir més
 

 

 

Cultura Popular als Ateneus:
concert de l'Esbart Sant
Martí al Foment Hortenc

 

Fins al mes d'abril el cicle programa un
total de nou concerts de musica de banda,
cobla i cant coral en cinc entitats
barcelonines
 

Llegir més
 

 

 

Les Corts s’omple de ritme i
percussió amb la trobada
Retoca’mmmm

 

Enguany la trobada es farà el dissabte 6
d’abril i hi participaran dotze agrupacions
de tot el país, entre grups de batucada i
diables tradicionals.
 

Llegir més
 

 

 

‘Compta amb nosaltres!
Bones pràctiques per a una
programació cultural
paritària’, una guia que
ofereix recomanacions
positives

 

Ofereix un seguit de recomanacions
positives per assolir la paritat en la
programació cultural i en l’estructura
organitzativa dels ens que la promouen
 

Llegir més
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indiquem que en informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 
 
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí.

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta. 
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí 

http://p7tre.emv3.com/HP?b=YVu0VGNzdzh_VH53XiNcj-7FK1HN5ldoP0AoKoKZSyZvjVK-NLbruv43hXSe_pUX&c=U1lkP-yC0Daa4LRq1fmFrw
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat

