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Celebrem el Dia Internacional de la Dansa!
Ahir va ser el Dia Internacional de la Dansa i per això
repassem tots els àmbits de la cultura popular
relacionats amb el ball: les danses vives, les sardanes,
els balls de bastons, els esbarts, la imatgeria festiva i,
fins i tot, els balls de diables!
Llegir més

Sabies que...

Tenim un canal de Youtube ple de cultura popular?
Si et subscrius al canal de Cultura Popular Barcelona podràs veure vídeos de les festes i
tradicions de la ciutat però també xerrades, conferències i entrevistes!
Llegir més

Presentat el cartell de la
Festa Major de Gràcia 2020!
El cartell guanyador és obra de Sergi
Solans i representa la vila en plena Festa
Major, amb els guarniments, balls,
gegants, concerts, diables...
Llegir més

Torna el Casal de Cultura
Popular a la Sagrera
Ja estan obertes les inscripcions al Casal
d'Estiu de Cultura Popular a la Sagrera
2020! S'hi poden apuntar nens i nenes
d'entre 5 i 12 anys.
Llegir més

Mercè Ayora. El bestiari de la
ciutat que no para de créixer.
Testimonis de la festa. La Mercè va entrar
al món de la cultura popular de la mà del
seu fill i ara és la delegada territorial de
l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya a la ciutat.
Llegir més

Jordi Piqué: ‘el Castelloscopi
vol obrir mirades cap als
castells’
El Castelloscopi és una eina
revolucionària per a conèixer el món
casteller des de dins. Ara que fa cinc anys
que es va presentar, descobrim com
funciona de la mà del seu ideòleg.
Llegir més

Marga Arregui. Quan les
mares es fan diables
Testimonis de la festa. La Marga va ser
presidenta de la Coordinadora de Diables
de Barcelona i va viure el naixement de la
Federació de Diables de Barcelona Ciutat.
Llegir més

Qui canta, els seus mals
espanta!
En ple confinament, són moltes les
iniciatives d'entitats culturals i
associacions que ens porten la música a
casa: corals, cobles, bandes, grallers o
flabiolaires!
Llegir més

Les Festes de Sant Roc
cerquen cartell
Les Festes de Sant Roc de la plaça Nova
engeguen el primer concurs de cartells de
la seva història. Descobriu-ne les bases i
participeu-hi!
Llegir més

Els Lluïsos, d'Horta a casa
vostra
L'associació puja a la xarxa molts dels
seus muntatges teatrals, aprofitant el
confinament. És una bona iniciativa per a
gaudir del teatre des de casa!
Llegir més

22 coses que no sabíeu
sobre la Fira de Sant Ponç
Tot i que enguany no es podrà celebrar,
resulta molt curiós que en una ciutat tan
dinàmica i moderna com Barcelona es
mantingui una tradició ancestral com la
Fira de Sant Ponç.
Llegir més

La saviesa popular a través
de les herbes remeieres
La berbena relaxa, la cua de cavall és
diürètica... Les propietats de les herbes
aromàtiques són infinites i abans, quan no
hi havia farmacologia, eren la medicina
més eficaç.
Llegir més
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