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Totes les variants de la llegenda de Sant Jordi: de
Iacoppo da Varazza a Joan Amades

 

 

La llegenda de sant Jordi és un relat que té gairebé
2.000 anys d’història i que en tots aquests anys ha
resultat notablement desvirtuada. És explicada de
diferents maneres en àrees geogràfiques molt distants.
Ho descobrim!

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

A Barcelona hi ha més de dues-centes imatges de Sant Jordi?
 

Sant Jordi és una de les figures més representades en els carrers i les façanes de
diversos edificis barcelonins. En trobem per tota la ciutat: des del Saló del Tinell fins a
l'Hospital de Sant Pau. Us els descobrim!
 

Llegir més
 

 

 

Jordi Fàbregas: ‘Vivim molta
creativitat a la música folk i
això s’hauria de fer visible
amb més normalitat’

 

En Jordi Fàbregas ha dedicat tota la seva
vida a la música folk i ara rep la Creu de

 

 

Descobrim tots els dracs de
la ciutat!

 

Les peces d’imatgeria festiva que
representen dracs són molt nombroses a
Barcelona i n’hi ha de tota mena: víbries,
dracs d’inspiració gaudiniana... Us
convidem a conèixer tots els que hi ha a
la ciutat!
 

 

http://p7tre.emv3.com/HM?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr2jl7fKCpLytbR4dlCU9xa_M7-wIweyb8rf0SxUElAH3&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr9FCOH7TBGjP_YCMbP6OJCVoW4nNdwlQ5LdTqNG62tpp&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
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http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTrykOLLpfSbNeSsbJX_UwD4eTCgOI3jJ1gaF-Gu0mDRKO&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q


Sant Jordi. L'entrevistem per conèixer la
història del folk a casa nostra!
 

Llegir més
 

Llegir més
 

 

Sis llibres de cultura popular
per a regalar aquest Sant
Jordi

 

Durant aquests últims anys l’Ajuntament
de Barcelona ha publicat un bon reguitzell
de llibres que retraten, des d’òptiques molt
diferents, el panorama de la cultura
popular de la ciutat. Voleu fer-hi una
ullada?
 

Llegir més
 

 

 

Per Sant Jordi, dolç o salat?
 

Tot i que els elements protagonistes de la
festa de Sant Jordi són indiscutiblement
les roses i els llibres, aquests darrers
temps la gastronomia ha anat guanyant
pes en la celebració en forma de
pastissos i pans.
 

Llegir més
 

 

 

Més de 40 llibres infantils i
juvenils de cultura popular!

 

Us fem un recull de llibres de cultura
popular i festes barcelonines pels més
joves de casa. N'hi ha de petits, de grans,
per pintar i, fins i tot, amb enganxines!
 

Llegir més
 

 
 

El cant coral, confinat
 

El Moviment Coral Català engega unes
entrevistes a Youtube per visibilitzar les
conseqüències del confinament en les
corals d'arreu.
 

Llegir més
 

 

 

150 anys de la Revolta de les
Quintes de Gràcia

 

Enguany fa 150 anys d'aquest motí

 

 

Joan Amades, confinat
 

L'Associació Cultural Joan Amades

 

http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr2ldRMCt9UBO9N0s-MW_NvdSqaaQXoGkGcrq3hoW1umx&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
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http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr4WctN7JGuiN5XQoAbaThnUxWwd1sJAUVvWSIRMX4yFS&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q


popular ocorregut l'any 1870 a la Vila de
Gràcia. T'ho expliquem!
 

Llegir més
 

enceta una sèrie de vídeos curts a
Youtube, on es llegiran fragments de
l'obra d'Amades.
 

Llegir més
 

 

Neix el Festival Estradivirus,
el Tradicionàrius digital

 

El Tradicionàrius s'ha vist escapçat per la
irrupció del coronavirus. Ara, treballen per
oferir propostes relacionades amb la
música folk per a gaudir-les des de casa.
 

Llegir més
 

 
 

Coneguem el Baró de Maldà
des de casa

 

L'Esbart Català de Dansaires utilitza les
xarxes per fer-nos arribar les històries de
la Barcelona del segle XVIII i XIX, de la
mà del Baró de Maldà.
 

Llegir més
 

 

 

Ja és aquí el concurs del
cartell de la festa major del
Casc Antic 2020

 

La festa major del Casc Antic, que està
previst que se celebri del 18 al 30 de juny,
busca el seu cartell anunciador.
 

Llegir més
 

 
 

Descobreix el Bestiari Festiu
en 1 minut!

 

L'Agrupació de Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya enceta un recorregut per
diferents vessants del bestiari a Youtube.
 

Llegir més
 

 

 

© Copyright: Ajuntament de Barcelona

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals
seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació
regular sobre l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu

trobar tota la informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat
municipal. 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop
complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i
suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. 

http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr8h-maanm35BtEzFWmWnhZ1XSxuZCJ8yS4fjxWRae-bm&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr4WctN7JGuiN5XQoAbaThnUxWwd1sJAUVvWSIRMX4yFS&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTrzE3qFs3irmXzFQin66zfEOS2Y6-AzpiacioUXlX0Hxr&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTrzE3qFs3irmXzFQin66zfEOS2Y6-AzpiacioUXlX0Hxr&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTrzE3qFs3irmXzFQin66zfEOS2Y6-AzpiacioUXlX0Hxr&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr3LSuIJUZJts_s7xb_pmlXvbmSixg78ZAXco-Ovkc4Vu&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr3LSuIJUZJts_s7xb_pmlXvbmSixg78ZAXco-Ovkc4Vu&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr3LSuIJUZJts_s7xb_pmlXvbmSixg78ZAXco-Ovkc4Vu&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr4SaPGY_1X1f5zF6qt7WqNlUVV7C6f-oHuTpmfwompCA&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr4SaPGY_1X1f5zF6qt7WqNlUVV7C6f-oHuTpmfwompCA&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr4SaPGY_1X1f5zF6qt7WqNlUVV7C6f-oHuTpmfwompCA&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr4uTl0mCDdaS470oLVVPuOVhyvVW7g7U9qX4Wy0Ox9ZR&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr4uTl0mCDdaS470oLVVPuOVhyvVW7g7U9qX4Wy0Ox9ZR&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr4uTl0mCDdaS470oLVVPuOVhyvVW7g7U9qX4Wy0Ox9ZR&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr8Xqc1trCTYFJkgauFv_6MmPmE9ki9ynKW6WrqmhHD3E&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr_w6cY8VPvgmXqAMxYwf386yPwXhQDlxegUULxYmbAWC&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr49bhsxqEvD0SoxlSPkt8KWS6Xs5xoYRUrJZqoCpu1ZF&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTrxZkTfpASn_fKAEKuZpvBULQJIrf0TCBebOxN8tnt8xf&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=GmmaDCi3cwqZkc7zeElTr-H9pW2mJL7UahHEQ-6gT6fegI2Cnp61qMqs4MfvgDe9&c=-2DRGXxCNlkDkgCtzM_V5Q


Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 
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