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Jordi Fàbregas, in memoriam
Ens ha deixat en Jordi Fàbregas, músic i activista
cultural. Des d'aquestes línies li volem retre un
homenatge posant en valor la seva feina al llarg dels
anys en el món de la música folk i de la cultura popular
en general.
Llegir més

Sabies que...

Dimarts 2 de febrer és la Candelera?
És una diada al bell mig de l’hivern, que clou el cicle nadalenc. Però per què és una festa
tan arrelada? És religiosa o té un rerefons pagà? Quin protagonisme hi tenen les
espelmes?
Llegir més

Una xerrada pessebrista
clourà el Cicle Nadalenc el
dia de la Candelera
El dimarts 2 de febrer a les 19.30 h es
podrà veure per Youtube aquesta

Neix 'Observatori de
'Afectació de la Covid-19 a
les colles castelleres de
Barcelona
Les vuit colles castelleres de la ciutat

conversa entre dues personalitats
destacades en el món del pessebrisme.
Llegir més

s'han aplegat en un projecte sense
precedents que pretén estudiar l'impacte
de la pandèmia i la represa de l'activitat.
Llegir més

Se suspenen les activitats
presencials per Santa Eulàlia
i Carnaval
Santa Eulàlia i el Carnaval es
reconverteixen en festes virtuals, que es
podran viure a les xarxes.
Llegir més

Tots els actes dels
Foguerons de Sant Antoni de
sa Pobla a Gràcia 2021
Malgrat la pandèmia, Gràcia torna a
celebrar els Foguerons de sa Pobla en
una edició molt especial. Recollim tots els
actes que no us podeu perdre!
Llegir més

La Lira de Sant Andreu
presenta el llibre dels seus
150 anys
El llibre presenta la història de l'entitat a
partir de l'evolució de la vida cultural i
esportiva del barri de Sant Andreu de
Palomar.
Llegir més

Es convoquen els Premis
Anselm Clavé de Cant Coral,
enguany amb novetats
La Federació de Cors de Clavé convoca
aquests guardons, que enguany
incorporen un premi a la millor producció
no coral de cultura popular.
Llegir més

Continua el Cicle de
Concerts de Cobla a
Barcelona 2021
Fins al mes de juny, l'Agrupació Cultural
Folklòrica organitza 24 concerts de cobla
al Casino l'Aliança del Poblenou i al Palau
de la Música.
Llegir més

Es convoquen les Beques
Premis Ciutat de Barcelona,
dotades amb 1,6 milions
'euros
Del 30 de desembre al 17 de febrer, es
convoquen les Beques Premis Ciutat de
Barcelona, amb 11 beques de 6.000 euros
cadascuna.
Llegir més

Els Vespres dels dimecres, al
Tradicionàrius
Els dimecres de febrer i març, el Bar del
Centre Artesà Tradicionàrius acull
sessions d’improvisació folk.
Llegir més

La Candelera, el nostre dia
de la marmota
Sempre s’ha considerat la Candelera una
data idònia per a pronosticar la
meteorologia i molt especialment els dies
de fred que queden.
Llegir més

VÍDEO: Recordem el Som
Cultura Popular 2018!
Ja fa 3 anys de la darrera experiència del
Som Cultura Popular, un fòrum de debat i
intercanvi d'experiències. Descobriu com
va anar!
Llegir més

VÍDEO: Concert de swing la
Beat Band de Symphocat als
Lluïsos 'Horta
Amb obres de Gustav Holst, Duke
Ellington, Gleen Miller, Benny Goodman i
Willi Marz interpretades per aquesta jove
formació.
Llegir més
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