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Avui és Dijous Gras i tornen l'Arribo i la Taronjada del
Carnaval 2020!
Aquesta tarda rebrem el Rei Tòtil Tocatdelala i la Reina
Belluga amb l'Arribo i la Taronjada del Carnaval
barceloní! La Rambla està a punt per rebre ses
majestats i viure l'espectacle 'Color Carnaval'.
Llegir més

Sabies que...

La gastronomina de Carnaval és molt rica?
Truites, coques, botifarres, sardines... A Barcelona és possible passar-se gairebé tota la
setmana de Carnaval menjant!
Llegir més

Carnaval 2020: Les
cinquanta rues dels barris

El Dimecres de Cendra,
Barcelona enterra la sardina
setze vegades

El dia culminant del Carnaval barceloní
serà el dissabte 22 de febrer, que és quan A Barcelona, escenificar l’enterrament de
les activitats es traslladaran als barris amb la sardina és una de les pràctiques més
les rues.
freqüents per a acomiadar el Carnaval.
Llegir més

Llegir més

En Rodanxó i la Rodanxona,
els únics gegants del
carnestoltes barceloní?
Aquesta parella són dues figures del segle
XIX estretament lligades a les antigues
celebracions de Carnaval que es feien a
la ciutat.
Llegir més

Carabutsí: ‘Volíem explicar
que els gitanos som molt
més que la rumba’
Entrevistem a l'associació que ha estat
guardonada amb el Premi Ciutat de
Barcelona de cultura popular i comunitària
2019.
Llegir més

Els diables i diablesses de
Barcelona fan la trobada
anual del 2020
El dissabte 29 de febrer es farà al Fort
Pienc la cinquena Trobada de Diables i
Diablesses de la Ciutat de Barcelona.
Llegir més

'Ordeno, mano i disposo': la
relació del carnaval amb el
poder a través dels bans
Fins al 29 de febrer es pot visitar a la
Violeta de Gràcia l'exposició dedicada al
carnaval i la seva relació amb les
autoritats a través dels seus bans.
Llegir més

L’Esbart Català programa les
jornades ‘Aportacions a la
dansa catalana’
La jornada vol ser un espai per a donar
veu, presentar i difondre qualsevol
aportació dels darrers anys que tingui a
veure amb la dansa catalana.
Llegir més

Es convoca el primer
Congrés Nacional de Música
d’Arrel a Barcelona
Es tracta d’una oportunitat única per
compartir coneixements i idees respecte
del que és i ha de ser la música d’arrel.
Llegir més

Es presenta el llibre ‘Breu
història dels castells i la
Muixeranga als Països
Catalans’
El dijous 27 de febrer a les 20 h es
presentarà a la Casa dels Entremesos.
Llegir més

Arrenca el concurs de
cartells de la Festa Major de
la Sagrada Família 2020
La Coordinadora d'Entitats de la Sagrada
Família impulsa el concurs de cartells de
la festa major. Les obres es poden
presentar fins al 2 de març.
Llegir més

Ja és aquí el pregó de Sant
Medir 2020 a Gràcia!
El diumenge 23 de febrer es donarà el tret
de sortida oficial a la festa de Sant Medir
2020 amb el pregó i la cercavila de colles
de cultura popular de Gràcia.
Llegir més

Sant Medir, una festa que
agermana diversos barris
A banda de la Vila de Gràcia, vuit barris
més han tingut colles de Sant Medir: Sant
Gervasi, Sarrià, Sants, la Salut, el Camp
d’en Grassot, la Bordeta, el Poble-sec i el
Raval.
Llegir més

Barcelona viu Sant Medir
2020 a Gràcia, Sarrià, el
Farró i Sant Gervasi
Les populars cavalcades de Sant Medir a
Gràcia, Sarrià, el Farró i Sant Gervasi
seran el dimarts 3 de març, diada del
sant.
Llegir més

Qui era Josep Vidal Granés,
l’impulsor de la festa de Sant
Medir?
La llegenda diu que feia penitència perquè
s'havia guarit d’una malaltia, però estudis
recents demostren que la festa estaria
vinculada al carlisme i a una estada a la
presó.

Llegir més
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