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El Procicat publica el pla de represa de la cultura
popular i les associacions
En aquest pla es marquen les pautes per a
l'organització d'actes públics al carrer i en recintes
tancats, així com les mesures generals que han de
prendre les colles.
Llegir més

Sabies que...

[VÍDEO] Així van néixer les còpies dels Cavallets Cotoners!
Per les Festes de Santa Eulàlia 2018 es van estrenar les rèpliques dels Cavallets
Cotoners de Barcelona, propietat de l'Esbart Català de Dansaires. En aquest vídeo, els
companys del Gaudeix la Festa visiten el Taller AVALL de Reus, artesans que van crear
les noves figures.
Llegir més

La nova normalitat dels Balls
de Bastons
La Coordinadora de Balls de Bastons de
Catalunya publica les seves indicacions
per a tornar a ballar i reprendre l'activitat.
Llegir més

Les Cases de la Festa
tanquen les portes
La situació de rebrots a la ciutat fa que les
Cases de la Festa que ja havien tornat a
programar activitats, hagin de tancar
durant uns quants dies.

Llegir més

Cinc novetats de llibres de
cultura popular per a aquest
estiu
Repassem cinc llibres que han aparegut
en els darrers mesos i que retraten les
festes i la cultura popular barcelonines!

Convocats els premis
CoronaCultura!
Fins al 30 de setembre s'hi poden
presentar les activitats innovadores en
l'àmbit de la cultura, que s'hagin adaptat
al Coronavirus.
Llegir més

Llegir més

Com podem organitzar
activitats al carrer en una
ciutat segura?
L'Ajuntament posa en marxa una
plataforma per ajudar a clarificar les
mesures sanitàries i tot el que han de
complir les entitats organitzadores d'actes
públics.

La ciutat segueix
culturalment activa!
Us expliquem diferents iniciatives
municipals per pal·liar els efectes del
coronavirus com ara les subvencions
extraordinàries o la creació de l'Oficina
Ciutadana de la Cultura
Llegir més

Llegir més
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