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Barcelona recupera el patronatge de Santa Madrona
 

 

El 15 de març és la diada de Santa Madrona, la

patrona més desconeguda de Barcelona. Tot i que

aquest culte és molt poc conegut, ja fa uns quants

anys que se n’intenta difondre el patronatge amb una

colla d’actes. La Coronela de Barcelona penjarà un

estendard des del jardins del baluard, els geganters

del Poble-sec organitzen una ballada i els Castellers

del Poble-sec li dediquen una diada.

Llegir més
 

 

El barri del Pi fa festa major per Sant Josep Oriol
 

 

Ja fa vint anys que el barri del Pi fa festa major al

voltant del 23 de març, la festivitat de Sant Josep

Oriol. Són tres dies de festa farcits d’elements de

cultura popular i de tota mena d’actes que recorden

les gestes del sant barceloní. Enguany, les dates de la

festa major van del divendres 20 al dilluns 23 de març

i no hi faltarà cap de les activitats tradicionals.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Antigament el dolç típic del dia de Sant Josep era la crema?
 

Fet a base de llet, ous i sucre la crema de Sant Josep és el dolç català més conegut.

Antigament era típic del dia de Sant Josep, el 19 de març, si bé avui se'n menja durant

tot l’any, tant a casa com als restaurants i fondes d’arreu. A més és un dels postres

més antics del país perquè ja pareix reverenciada en receptaris medievals.
 

Llegir més

 

 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=1LktlbAERVQK5umfUlOuFAvI5Df-Njs_-kC8366CppOOtkRcpUjc-CA647zGc4sT&c=a2UTjCNovJFAtfoihZxdaQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=G0jB6rwce9o36rHMErD1YdwVgq42wErARnY6wSBGKGUg-rE3t2j_ZzRObNjMB4m3&c=n65XcIsgj5v1Awn6LG99vQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Lufzca_k6uFCAKpdwvJ4CHEHqZv2sKlPJFrlfFofxRvSPakdxrSoZr5NVp6eUsiV&c=YoPm7KUjhXZmRPrnV8QYbg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=sJpXans-ZtFCC8f1FeAdgkf2PrTplVcKoa_aNRO2H9m1HlzcBT5cmNMWiVtoWQ_x&c=RVYetFJr0_g_h9Bqy2w08Q
http://p3trr.emv2.com/HS?b=pYVLRNRtxt1zeEvSUoipLfz9breU1pqSTxHMN-hivjY4PuK8RgCYaw6-1mfwMMbp&c=ubQW_vbe_X-TZz7ETlB1aw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=Nf0v3B9QrNdmLOKn4mVON-xEd0Skc_mOhp4IjzXCH39tSUbUrDDMt3-ookFzR_Rm&c=9fM0wMf56f1e64ly_5bedw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=GsvKbGU8euQqw8RgQ7hDY-gCBmZmvzqREEvMqtIwjjjbGxqXtJqJ8OoZL2gugMyO&c=YmIYQNU_OWUs9Y5WySNLHg
http://p3trr.emv2.com/HS?b=qGwJ9mya1A3hBztKYBXqZeBHBTQrK5JkgpbWdiOVafyL2ddIGWVnJFXoqgK_6dzM&c=TWnU4q9XM4jvIr3G0ZE5QA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=xfPKawzcS55_WrGVIitc--BupJLvcwu_O4KGZYF6nG0TzNQM0DgY6funKHsiCxhX&c=FqTNJCo6oSABjO0ZAnrUtA
http://p3trr.emv2.com/HM?b=_mX7dPXZlQR5g_skpBxHKZUOHUClp6yQE9ejy3nwvRiNKgaOVzr5spXUp97JAWhc&c=EtFlWfCvUJ5gsY-Q9V6TAQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=6lKL7hHRDKTWI1mZ4sEYVEN50cGaekRw5H_KVsUn-EMvW8OCHw6bW7iW9Z_D80-O&c=Zh32Qwiok1bDRt--CTU0IQ


 

La basílica del Pi escenifica

el retaule de Sant Josep Oriol
 

El dissabte anterior a la festa major del Pi

s’escenifica el retaule de Sant Josep

Oriol, una obra teatral que explica la vida

i l’obra del sant patró de la festa. La festa

consisteix en una processó, amb

elements de bestiari festiu, seguida de la

representació del retaule dins la basílica.
 

Llegir més

 

 

 

El declivi del bestiari i l'auge

dels gegants: festes de
beatificació de sant Josep

Oriol de 1806
 

Les cròniques de la beatificació parlen de

llargues celebracions però, des del punt

de vista de la història dels entremesos

festius, aquests documents són

importants perquè descriuen la

participació, l’aspecte i l’estat de les

peces d’imatgeria festiva de la ciutat.
 

Llegir més

 

 

 

Diada castellera de Sant

Medir a Gràcia amb els
Castellers de la Vila de
Gràcia, els de Sants i els de

Sant Cugat
 

Ha esdevingut tradició que els dos barris

de Barcelona que celebren Sant Medir i

tenen colla castellera —Gràcia i Sants—

facin una diada conjunta amb els

Castellers de Sant Cugat. Enguany la

diada castellera de Sant Medir serà el

diumenge 15 de març a la Vila de Gràcia.
 

Llegir més

 

 

 

Curs d'iniciació a la glosa a la

Violeta de Gràcia
 

La casa de la festa de la Violeta de

Gràcia ofereix un curs d'iniciació a la

cançó improvisada a partir del 15 d'abril.

Durarà dotze sessions i anirà a càrrec de

dos reconeguts glosadors: la mallorquina

Caterina Canyelles i el músic Ferriol

Macip.
 

Llegir més

 

 

http://p3trr.emv2.com/HS?b=UJO97zg8yN9aETnL9g_NaQeNHwA7jWYkKK3uVLHr4VOo2kguvZIqcQ0qrafAtcNE&c=2JcwPgRM6h2HUMWdBtEixQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=qV2u0Ye8fYbScKr3126Km3czFfHdRC3SKeP7RsiGMFY6UlW55Gcyu-JR3Ao2goEl&c=tAg-3VEOBTUTPBmBlMiDPA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=T8nAvxOieDAuwkj_J5b7Oo5wEZyQetdeUuj3FCxMahG7_pzE1zDpRuS8xZWDpXpE&c=moLsp1r7nEnymKbAwc5sbA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=l3RQnvQ_DJA4CD5Gcej9uSTWXsMblDBrJK8rI1VDa_z-iEcwAUVO8O7CEh8ehGw_&c=SACBdQpoOxoHFfXHlPIm0w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=JNt14Z7e-Myy1yQw992bTa41o4woguALILJymrKk_XPn4eD4qm2Y2TFUmrrRAy8v&c=OPgByN_ePLrQCjQ9pBVtmQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=yW7w12XpC9f6LcrZTPoMNsL6ldQ4gHoP1O5MPwlgsUdo8ffbamYLtk6MvKwfg2HD&c=rSp3MDw-bizNghvL1DheIQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=tbURIsO8sb7Lwcg4MlILKI23-9V1RUmZz3nB2ucTof_3ihJolcL10GpDbRrHnTfH&c=EhvlApCtffLPcCVAKrqYGw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=USpo8RQd8bsBH0aIEuZPi74jw4mxeWWNmNucYXofTBcTkEHlCu4bkIKz-bRaeURw&c=3aAGL9d9NfyRx3KtJO125w
http://p3trr.emv2.com/HS?b=B0HPriL_Mbjym1KukvN2A8w1ZpMXBSgp_7lfQGjgrf8QaZmH0wV1QjIbDRPd_3p6&c=c1Ec-Vn5YgFpg-R9y17fhQ
http://p3trr.emv2.com/HS?b=c6iNDZpeSYhdLGY90HSyj39QXtiF0QiZmCyav2LibB1RMksz8QvQjKp181yP3r6f&c=kr1emnC1bmYLl2SFhBIPMw
http://p3trr.emv2.com/HS?b=lDCP1R56GAem5zqoRbDBKg1huGVjefF9JmIIAAcz4kSx7BEAWDCpmdZR7NAgf_k3&c=aSkH06-5lpjObxbaKeMqfA
http://p3trr.emv2.com/HS?b=ZKP9rXZIkayyUpcWd3T6KxS-Kilkt987WZHFuiTjiLoFYClZ2YQz_pQVcABSdpJf&c=mfFjDWW8Mf2TRs2DqRQXfw


 

Els Lluïsos de Gràcia: 159
anys fent barri, ciutat i país

 

Els Lluïsos de Gràcia és una associació

sociocultural i esportiva privada fundada

l’any 1855 a la Vila de Gràcia. Té per

objectiu oferir espais de formació en el

lleure per a infants i joves i fomentar el

creixement personal dels adults.
 

Llegir més

 

 
 

Arrenquen els actes
commemoratius del 125è
aniversari de Joan Amades

 

Associació Cultural Joan Amades

programa diverses accions per acostar a

la societat l'obra del folklorista: projectes

editorials, exposicions, col·loquis i tres

grans accions a l'espai públic.
 

Llegir més
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