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L’ICUB crea un canal on aclarir dubtes sobre el Pla de
xoc per donar suport al teixit cultural
Tens dubtes sobre les subvencions extraordinàries o la
reprogramació d'actes culturals anul·lats? Vols saber
com aconseguir un avançament de part d’un caixet
d’una activitat programada per l'#ICUB? Resol aquests
i altres dubtes aquí.
Llegir més

Sabies que...

L'Esbart Sant Martí fa 75 anys!
L'1 d'abril de l'any 1945 va néixer l'Esbart Sant Martí, un dels esbarts més antics de la
ciutat. El coneixeu? Sabies que ells van recuperar el ball de Rams de Sant Martí? T'ho
expliquem!
Llegir més

Sandra Vilaseca, castellera:
‘Com a dona trans he perdut
els privilegis que tenia com a
home hetero’
El 31 de març va ser el Dia Internacional
de la Visibilitat Transgènere. En aquest
marc, hem entrevistat una castellera que

Què és un espiell?
Descobreix la guia definitiva
del vocabulari geganter
Quina és la diferència entre un nan i un
capgròs? Què és un gegant centenari? I
un d'històric? I la diferència entre un
gegantó i un gegantet? Descobreix-ho a la
nova guia del vocabulari geganter!

està fent el trànsit, i ens explica com l'ha
ajudat el món casteller.

Llegir més

Llegir més

Iniciatives per a gaudir de la
cultura popular #desdecasa
Les colles i entitats de cultura popular
s'han espavilat per fer activitats i actes
festius que es puguin gaudir des de casa
gràcies a les noves tecnologies. Les
descobrim!
Llegir més

Què vol dir i d’on prové el
costum de la mona de
Pasqua?
La mona és una de les tradicions més
arrelades de la Pasqua però també la que
té uns orígens i un significat més incerts.

Descobreix les receptes
d'àpats tradicionals que pots
fer a casa
Amb aquest receptari tradicional, la festa
pot arribar a casa teva de la manera més
dolça possible: amb les menges
tradicionals. Prova-les totes!
Llegir més

Dotze tradicions de Pasqua
d’arreu del món
La Setmana Santa és un període religiós
que a tots els territoris d’influència
cristiana es viu de maneres molt diferents.
Llegir més

Llegir més

'Fer Pasqua abans de Rams'
i 23 dites i refranys sobre
Pasqua
La Pasqua és una de les grans festes del
calendari i per això hi ha un bon reguitzell

La cultura popular
barcelonina, en 360º
Les noves tecnologies fan possible que
puguem gaudir de la cultura popular com

de refranys que la descriuen.

mai abans havia estat possible.
Descobrim la cultura popular en 360º!

Llegir més

Llegir més

25 coses que no sabíeu
sobre els Gegants de Gràcia
Més de 35 anys donen per a un bon
reguitzell de vicissituds i anècdotes que
val la pena de conèixer. Les voleu saber?
Llegir més

35 Exposicions de cultura
popular que es poden veure
des de casa
Les exposicions són un element essencial
per conèixer la nostra cultura popular. Per
això, hem fet un recull de les que es
poden veure en línia!
Llegir més
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