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Barcelona recupera el patronatge de Santa Madrona
El 15 de març és la diada de Santa Madrona, la
patrona més desconeguda de Barcelona. Tot i que
aquest culte és molt poc conegut, ja fa uns quants
anys que se n’intenta difondre el patronatge amb una
colla d’actes. La Coronela de Barcelona penjarà un
estendard des del jardins del baluard, els geganters
del Poble-sec organitzen una ballada i els Castellers
del Poble-sec li dediquen una diada.
Llegir més

El barri del Pi fa festa major per Sant Josep Oriol
Ja fa vint anys que el barri del Pi fa festa major al
voltant del 23 de març, la festivitat de Sant Josep
Oriol. Són tres dies de festa farcits d’elements de
cultura popular i de tota mena d’actes que recorden
les gestes del sant barceloní. Enguany, les dates de la
festa major van del divendres 20 al dilluns 23 de març
i no hi faltarà cap de les activitats tradicionals.
Llegir més

Sabies que...

Antigament el dolç típic del dia de Sant Josep era la crema?
Fet a base de llet, ous i sucre la crema de Sant Josep és el dolç català més conegut.
Antigament era típic del dia de Sant Josep, el 19 de març, si bé avui se'n menja durant
tot l’any, tant a casa com als restaurants i fondes d’arreu. A més és un dels postres
més antics del país perquè ja pareix reverenciada en receptaris medievals.
Llegir més

La basílica del Pi escenifica
el retaule de Sant Josep Oriol
El dissabte anterior a la festa major del Pi
s’escenifica el retaule de Sant Josep
Oriol, una obra teatral que explica la vida
i l’obra del sant patró de la festa. La festa
consisteix en una processó, amb
elements de bestiari festiu, seguida de la
representació del retaule dins la basílica.
Llegir més

El declivi del bestiari i l'auge
dels gegants: festes de
beatificació de sant Josep
Oriol de 1806
Les cròniques de la beatificació parlen de
llargues celebracions però, des del punt
de vista de la història dels entremesos
festius, aquests documents són
importants perquè descriuen la
participació, l’aspecte i l’estat de les
peces d’imatgeria festiva de la ciutat.
Llegir més

Diada castellera de Sant
Medir a Gràcia amb els
Castellers de la Vila de
Gràcia, els de Sants i els de
Sant Cugat
Ha esdevingut tradició que els dos barris
de Barcelona que celebren Sant Medir i
tenen colla castellera —Gràcia i Sants—
facin una diada conjunta amb els
Castellers de Sant Cugat. Enguany la
diada castellera de Sant Medir serà el
diumenge 15 de març a la Vila de Gràcia.
Llegir més

Curs d'iniciació a la glosa a la
Violeta de Gràcia
La casa de la festa de la Violeta de
Gràcia ofereix un curs d'iniciació a la
cançó improvisada a partir del 15 d'abril.
Durarà dotze sessions i anirà a càrrec de
dos reconeguts glosadors: la mallorquina
Caterina Canyelles i el músic Ferriol
Macip.
Llegir més

Els Lluïsos de Gràcia: 159
anys fent barri, ciutat i país
Els Lluïsos de Gràcia és una associació
sociocultural i esportiva privada fundada
l’any 1855 a la Vila de Gràcia. Té per
objectiu oferir espais de formació en el
lleure per a infants i joves i fomentar el
creixement personal dels adults.
Llegir més

Arrenquen els actes
commemoratius del 125è
aniversari de Joan Amades
Associació Cultural Joan Amades
programa diverses accions per acostar a
la societat l'obra del folklorista: projectes
editorials, exposicions, col·loquis i tres
grans accions a l'espai públic.
Llegir més
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