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Dissabte es fa la primera Diada de Dones de Foc
La Federació de Diables de la Ciutat i la colla del Bou
organitzen aquest dissabte una diada per reivindicar el
paper de la dona dins el món del foc. Hi haurà
xerrades, tallers, cercavila, concerts i una encesa de
Diablesses.
Llegir més

Sabies que...

El dia 15 és Santa Madrona, la patrona més oblidada de la
ciutat?
De les tres patrones que té la ciutat, Santa Madrona és la més desconeguda. Però al
Poble-sec tenen dues esglésies dedicades a la santa i li dediquen un aplec a la
primavera.
Llegir més

Es programen les primeres
jornades ‘Com fer Catifes de
Flors?’
El dissabte 28 de març es fan unes
jornades formatives i informatives sobre
les catifes florals al Poblenou. Ja us hi
podeu inscriure.

Comença l’Any Palmira
Jaquetti, que pretén
descobrir la folklorista
barcelonina
Amb motiu dels 125 anys del seu
naixement, la Generalitat engega tot un

Llegir més

any d’activitats dedicades a la folklorista
barcelonina.
Llegir més

Sant Medir 2020: la Bordeta
també celebra Sant Medir
Quan alguns altres barris de la ciutat ja
han celebrat Sant Medir, arriba el torn del
romiatge de la Bordeta. La festa es farà el
diumenge 8 de març.
Llegir més

La Diada Castellera culmina
la celebració de Sant Medir
Ha esdevingut tradició que els barris de
Barcelona que celebren Sant Medir i
tenen colla castellera facin una diada
conjunta amb els Castellers de Sant
Cugat.
Llegir més

Les Festes de Sant Josep
Oriol arriben als 25 anys amb
un llibre i una exposició
A partir del 4 de març es pot visitar a la
Casa dels Entremesos l'exposició que
repassa el primer quart de segle de la
Festa Major del barri del Pi. La mostra
incorpora un estudi històric inèdit.

Del 13 al 15 de març es fa la
Convenció del Cant Coral de
Catalunya
Durant tot un cap de setmana s'organitzen
tallers, conferències, debats i concerts
entorn del cant coral.
Llegir més

Llegir més

Neix el cicle de xerrades ‘200
anys sense el baró de Maldà’
L'Esbart Català organitza un cicle de

Es recuperen les ballades de
sardanes davant la Catedral
el dissabte a la tarda

xerrades al voltant de la figura del baró,
que s'allargarà fins al juny.
Llegir més

L'Agrupació Cultural Folklòrica recupera
les ballades del dissabte a la tarda i
demana col·laboració per mantenir-les.
Llegir més

El bacallà, l’estrella de la
cuina quaresmal
Els productes que porta a les mans la
Vella Quaresma ens donen moltes pistes
de la gastronomia d’aquest període
d'abstinència.
Llegir més

Sabies que hi ha dues
variants dels bunyols de
Quaresma?
Per un costat hi ha els de vent, que poden
ser farcits de crema, nata o xocolata. I per
l'altra hi ha els de l'Empordà, més
consistents i aromàtics gràcies a la
matafaluga. Quins t'agraden més?
Llegir més
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