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S’acosta Sant Jordi i la web de la festa ja és aquí!
Ja podeu consultar tots els actes de Sant Jordi que
enguany es faran a Barcelona a la nova web de la
festa. Hi trobareu una descripció de la festivitat, dels
elements més tradicionals, recomanacions literàries i
una completa agenda amb tots els actes que es fan a
la ciutat.
Llegir més

Sabies que...

L’escena final de la llegenda de Sant Jordi només surt a la
versió catalana?
A Catalunya la llegenda presenta algun matís interessant: la tradició oral explica que,
una vegada mort el drac, les gotes de sang que arribaven a terra es convertien en un
roser que floria amb profusió i del qual el cavaller va agafar la flor més formosa per
obsequiar la princesa abans de desaparèixer.
Llegir més

Edgar Collado: ‘A falta d’una
Casa de la Festa la Fundació
Procat és el màxim pol
d’atracció de cultura popular
a Nou Barris’
Una de les cites més destacades de Sant
Jordi a Nou Barris és l’Aplecat, una
mostra de cultura popular que organitza
la Fundació Procat. Però al llarg de l'any
la fundació fa moltes altres activitats.
Parlem amb el seu vicepresident, Edgar
Collado.
Llegir més

Per Sant Jordi, llegim Joan
Amades
L’Associació Cultural Joan Amades
enfoca el darrer tram de la
commemoració del 125è aniversari del
naixement del folklorista amb una
proposta per Sant Jordi. Fan una crida a
associacions, entitats i institucions de tot
el país perquè el 23 d’abril organitzin
lectures públiques de textos de Joan
Amades.

Per Sant Jordi, Nou Barris fa
l’Aplecat
Cada any, pels volts de Sant Jordi, a Nou
Barris es fa l’Aplecat, una mostra de
cultura popular en què participen totes
les entitats del barri. Enguany la festa
durarà tres dies, del 22 al 24 d’abril.
Arrencarà amb la commemoració de la
Diada de Sant Jordi, continuarà amb una
fira i diverses mostres de cultura popular
i acabarà diumenge amb una ballada de
gegants i dos concerts.
Llegir més

Santa Madrona, el darrer
aplec que es manté a
Barcelona
Quatre setmanes després de Pasqua es
fa un dels pocs aplecs festius que es
conserven a Barcelona: el de Santa
Madrona. Enguany serà el diumenge 17
d’abril quan uns quants veïns del Poble
sec aniran en romeria fins a l’ermita que
la santa té dedicada a Montjuïc.
Llegir més

Llegir més

Tres diumenges de festa
major al barri de la Sagrada
Família
Un any més el barri de la Sagrada
Família ha sumat forces per oferir una

La cultura del foc es reunirà
a Vic el 27 i 28 de maig
Enguany Tradicat organitza a Vic el
Congrés Internacional dels Focs de Sant
Joan – Flama del Canigó i el I Simposi

festa major plena d’activitats. Es farà fins
al 24 d’abril i hi haurà actes per a tots els
gustos i públic de totes les edats:
activitats infantils, curses populars,
concerts per als joves…

Internacional de Focs a la Mediterrània.
S'acaba de publicar el programa definitiu
i el període d'inscripcions segueix obert.
Llegir més

Llegir més

El barri del Besòs  Maresme
vol revitalitzar la seva cultura
popular

Can Fontanet estrena
temporada amb un parell de
sorpreses

Durant mesos la Comissió de
Convivència del Pla de Desenvolupament
Comunitari del Besòs – Maresme ha
estat construint una proposta al voltant
de la cultura popular que finalment s’ha
materialitzat en un Cicle de Cultura
Popular durant els dijous d’abril.

Can Fontanet, el Centre d’Interpretació
dels Tres Tombs de Sant Andreu, ha
obert les seves portes per la temporada
de primavera, de març a juny es poden
visitar els seus espais.
Llegir més

Llegir més
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