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Tornen les Festes de Sant Josep Oriol 2021 amb
actes presencials i virtuals
Del 13 al 23 de març, el barri del Pi celebra la seva
Festa Major amb actes pensats per recordar les
activitats més tradicionals. Hi haurà una trentena
d'activitats amb concerts, ballades, tronades, repics de
campanes i exposicions.
Llegir més

Sabies que...

La crema de Sant Josep és una recepta medieval?
La crema de Sant Josep és el dolç català més conegut, fet a base de llet, ous i sucre,
que generalment es presenta amb una capa de sucre cremat a sobre.
Llegir més

Descobrim els convidats a
Bestieses 2021!
L'Àliga de la Bisbal d'Empordà i el Cavall
Alat de Vila-seca són les dues bèsties
convidades a les Festes de Sant Josep
Oriol 2021.

Neix l'Aula Eduglosa, una
nova experiència al voltant
de la glosa
L'associació Cor de Carxofa engega un
conjunt de seminaris per intercanviar
experiències, generant eines i recursos.

Llegir més

Llegir més

Continua el Festival
Tradicionàrius a ritme de 3
per 4!

La II Diada de Dones de Foc i
altres activitats per celebrar
el 8M!

Fins al 26 de març, el Festival
Tradicionàrius omple Gràcia de música
folk d'arreu en una edició excepcional
amb una cinquantena de concerts i
activitats.

La cultura popular reivindica el paper de la
dona a la festa amb un seguit d'activitats.
Descobreix-les!
Llegir més

Llegir més

Santa Madrona, oblidada a
Barcelona, però molt present
al Poble-sec

Sant Josep Oriol, el sant
barceloní que va convertir un
rave en monedes

De les tres patrones que té la ciutat,
Santa Madrona és la més desconeguda.
Però al Poble-sec tenen dues esglésies
dedicades a la santa i li dediquen un aplec
a la primavera.

Sant Josep Oriol és un sant barceloní que
va tenir una vida molt intensa. Com a bon
sant, també se li atribueixen miracles i el
més conegut de tots és el del rave i les
monedes. El voleu conèixer?

Llegir més

El Dia de Sant Patrici: una

Llegir més

El declivi del bestiari i l'auge

festa que explica la cultura
tradicional irlandesa amb
trèvols i color verd
Originàriament era una celebració de
caràcter catòlic, però amb el temps ha
anat evolucionant fins a esdevenir una
festa de la cultura irlandesa.
Llegir més

dels gegants: festes de
beatificació de Sant Josep
Oriol de 1806
Descobrim sobre les peces d'imatgeria
festiva que van prendre part en les
fastuoses cerimònies, unes de les més
rellevants en la història de la cultura
popular barcelonina.
Llegir més

VÍDEO. Com viuen les colles
castelleres sense fer
castells?

VÍDEO. Vivim un matí de
Sant Medir des de dins d'una
colla

Descobrim com s'està treballant dins les
colles i quin és l'estat d'ànim dels
castellers i castelleres en un any insòlit. I
ho fem de la mà del CEPAC i
representants de les colles.

Recuperem un reportatge de la diada més
dolça de l'any. A la gravació s'hi poden
veure els romeus i les romeves repartint
caramels i fent camí cap a l'ermita de
Sant Medir.

Llegir més

Llegir més
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