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10 mesures extraordinàries per fer front a l'impacte
de la Covid-19 en el teixit cultural barceloní
La voluntat del Govern municipal és intentar ajudar a
que la cultura segueixi viva i que ens ajudi a recuperar
el pols ciutadà quan superem aquest episodi.
Llegir més

Sabies que...

L'Ajuntament ha implementat un seguit de mesures per fer front
a la Covid-19?
Repassem les mesures locals per protegir els col·lectius vulnerables i contenir l'expansió
del virus per la ciutat.
Llegir més

Actes de cultura popular que
s'han suspès o posposat per
la Covid-19 a Barcelona
Fem un repàs a les afectacions per la
Covid-19 a les festes i actes tradicionals
de la ciutat: les Festes de Sant Josep

Avui és Sant Josep.
Coneixes la crema de Sant
Josep?
Avui, 19 de març, se celebra la diada de
Sant Josep. La diada té unes postres
tradicionals fetes a base de llet, ous i

Oriol, de Santa Madrona, el tancament
d'ateneus i cases de la festa...
Llegir més

Sant Josep Oriol, el sant
barceloní que va convertir un
rave en monedes
El 23 de març se celebra la diada de Sant
Josep Oriol, el sant barceloní per
excel·lència. Va viure entre el 1650 i el
1702 i té unes festes dedicades, que es
fan al barri del Pi.
Llegir més

sucre. T'ensenyem la recepta de la crema
de Sant Josep!
Llegir més

El declivi del bestiari i l'auge
dels gegants: festes de
beatificació de sant Josep
Oriol de 1806
Les cròniques 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

Recull d'entrevistes de
cultura popular a Barcelona
Us presentem totes les entrevistes de
cultura popular que hem anat fent al llarg
d'aquests anys i que han aparegut al
butlletí!
Llegir més

Ho saps tot sobre les festes
barcelonines?
Què va ser abans: el llibre o la rosa? Des
de quan es mengen neules per Nadal?
Com es deia el primer gegant barceloní?
Et proposem deu jocs en línia sobre la
cultura popular barcelonina.
Llegir més

Llibres i revistes de cultura
popular en línia
Revistes, catàlegs, llibres... són molts els
arxius de cultura popular que es poden
consultar en línia. N'hi ha per a tots els
gustos!
Llegir més

S'allarga el concurs del
cartell de la Festa Major de
Gràcia
La festa major més popular de totes les
festes dels barris barcelonins continua el
seu concurs per escollir-ne el cartell. Les
obres es poden presentar telemàticament
fins al 3 d'abril. Participa-hi!
Llegir més

Engega el concurs del cartell
de la Festa Major del Carmel
2020
La Comissió de la Festa Major del Carmel
ha convocat el concurs per escollir el
cartell de la festa d’enguany, que s'allarga
fins al 4 de maig.
Llegir més

Descobreix el Castelloscopi,
que ha incorporat els
Esquerdats de l'Esquerra de
l'Eixample
El Castelloscopi és una iniciativa dels
Castellers del Poble-sec, que està en
constant actualització. Des de casa es pot
consultar i gaudir de tots els seus vídeos!
Llegir més
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