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Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

Núm 102
 4 d'octubre de 2018

 

Les festes majors del mes d’octubre 2018 a
Barcelona

 

 

Amb l’arribada de la tardor, el ritme de les festes
majors a Barcelona disminueix una mica però encara
queden algunes cites destacades, sobretot vinculades
a diversos barris històrics de la ciutat. Aquest és el cas
de la Barceloneta, Sarrià i les Corts, que fan festa
major al mes d’octubre. Però també hi ha festa major
en molts altres indrets de la ciutat, des de la Rambla a
Vilapicina passant pel Congrés o Hostafrancs.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

El flabiol és un dels instruments més representatius de la
música popular catalana?
 

Per això al llarg de la història ha tingut una aplicació molt diversa: formacions de joglars,
cobles de tres quartans, mitges cobles i també la modalitat del flabiolaire solitari per
acompanyar balls de gegants, figures i cants.
 

Llegir més
 

 

 

Festa major de les Corts
2018: els 10 actes de cultura
popular imperdibles

 

Del 5 al 14 d’octubre el districte de les
Corts s’omplirà de confeti, foc, música,

 

 

La Rambla fa la festa major
més especial

 

Es farà del 5 a l’11 d’octubre en honor de
la Mare de Déu del Roser, que té una
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ball, cultura popular, poesia, esport, circ,
animació...
 

Llegir més
 

imatge situada al lateral del Palau de la
Virreina que les floristes solien venerar
 

Llegir més
 

 

Les tres exposicions sobre
Aureli Capmany que es
poden veure a Barcelona

 

Ara mateix hi ha a la ciutat tres
exposicions que versen sobre tres dels
aspectes més interessants de la seva vida
 

Llegir més
 

 

 

Segona part del cicle Cultura
Popular als Ateneus

 

Fins al mes de desembre es programen
concerts de banda, cobla i cant coral en
quatre entitats de la ciutat: l’Aliança del
Poblenou, el Foment Hortenc, els Lluïsos
d’Horta i el Sants Teatre del Centre.
 

Llegir més
 

 

 

Amb l’arribada de la tardor
torna la Mostra de Dansa
Catalana de Creació al Sant
Andreu Teatre

 

De l’11 d’octubre al 30 de novembre els
esbarts Sant Martí, Joventut Nostra,
Maragall i Ciutat Comtal oferiran un cicle
de dansa al Sant Andreu Teatre
 

Llegir més
 

 

 

Les colles de Barcelona que
participaran en el Concurs
de Castells 2018

 

Les colles de la ciutat participaran en una
de les cites més destacades del món
casteller, que es farà a Tarragona el 6 i 7
d'octubre
 

Llegir més
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D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a
l’empara del fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives” de l’Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de gestionar la tramesa de butlletins informatius, legitimada en base al vostre consentiment. Tret
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. 
 
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu
consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 
 

http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJEY1Jfwsj0nJTCnFAMEX-ghQvJSTPQIHzGKASRNW5XQJ&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJNE7czmyW9H-2mJJvfcRBjzNw_xXupZQdR45ODlWtU72&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJC9KG7MmDplpz7jx8ZqrXPlQZTn0_ZIQyxtJDSuwOL6t&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJC9KG7MmDplpz7jx8ZqrXPlQZTn0_ZIQyxtJDSuwOL6t&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJC9KG7MmDplpz7jx8ZqrXPlQZTn0_ZIQyxtJDSuwOL6t&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJCE_YsMVewe6TTO3mnfblQcOhbmTIoaWatO4sRCDsRyh&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJCE_YsMVewe6TTO3mnfblQcOhbmTIoaWatO4sRCDsRyh&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJCE_YsMVewe6TTO3mnfblQcOhbmTIoaWatO4sRCDsRyh&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJAjZU1uz6jqZQ-nyeASqiX0C6H83sUE3ro1lfllI5jFz&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJAjZU1uz6jqZQ-nyeASqiX0C6H83sUE3ro1lfllI5jFz&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJAjZU1uz6jqZQ-nyeASqiX0C6H83sUE3ro1lfllI5jFz&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJMyxayBWUcn4gUAHdwHHhHbqIAn4rPGnLAZBqisfMlai&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJMyxayBWUcn4gUAHdwHHhHbqIAn4rPGnLAZBqisfMlai&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJMyxayBWUcn4gUAHdwHHhHbqIAn4rPGnLAZBqisfMlai&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJGsBzgvWWtioudX6IDigyrz2gd7W4d2BWpY2OSjDgoSP&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJI4xov-t4i1CQq2bCcMMXhk6QZ6VEQqzbqAgaEj6Ri-N&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJJg0_RhjLZtWMM4vq3mCtILOA359v3fhVDqEUkLl28QA&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=X_Obp9JsCdJ7b8r6Di_oJCk9WaJBx5lF6Q-uC_mKHa4aaMaQ7B9PEICMvkwFLv_x&c=uhnRfn8gd8jULTKy4uuSvw
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades


4/10/2018 Totes les novetats de cultura popular a Barcelona de la quinzena

http://p7tre.emv3.com/HM?b=TnaPElqEqtkC-2-wl5oTNLb_kROvw1LQWduv7sJb2P8KXr4TAWjzf_5EWN4z3TNu&c=gA4fT2BvwQUeDJSb1QhbXQ 3/3

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us
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://e-bcn.cat/newsletters/subscribe/unjoin.php?lang=ca&bcnpopular=1&email=esther.estela@partal.cat
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat

