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Una anàlisi completa de la nit de Sant Joan a
Barcelona en forma de llibre
Tot i que la nit de Sant Joan és una de les festes més
populars a Barcelona, fins ara no havia estat objecte
de cap recerca profunda. Per això, aprofitant que
enguany fa cinquanta anys de l’arribada de la Flama
del Canigó al Principat, l’Ajuntament de Barcelona se
suma a la celebració publicant el llibre ‘La nit de Sant
Joan a Barcelona’. Es presentarà el 19 de maig a les
19.00 al’Espai 4 del Palau de la Virreina.
Llegir més

Sabies que...

Enguany fa 50 anys que la Flama del Canigó va arribar per
primera vegada al Principat?
Aquest ritual va començar el 1955 per iniciativa de Francesc Pujades, un veí d’Arles de
Tec. El costum es va estendre ràpidament i el 1966 el foc va arribar a Vic per primera
vegada. A desgrat de la dictadura franquista, la tradició es va anar escampant per tots
els territoris de parla catalana.
Llegir més

Els Cors Muts, una de les
festes més peculiars de
Barcelona
Cada any per Pentecosta una vintena
d’agrupacions corals humorístiques
desfilen pels carrers de la Barceloneta
disfressats i brandant objectes d’una
mida desmesurada. Aquesta festa tan
particular, que també es fa al barri del
Raval, es coneix com el nom de Cors
Muts.

El Raval celebra Santa Rita
amb una festa plena de
roses vermelles
El 22 de maig és la diada de Santa Rita i
al convent de Sant Agustí del barri del
Raval s’hi fa una festa ben especial:
durant tot el dia centenars de feligresos
veneren les restes de la santa portantli
roses vermelles.
Llegir més

Llegir més

Una exposició fotogràfica
repassa els 110 anys dels
Gegants Vells de la Plaça
Nova
Els gegants Vells de la Plaça Nova són
de les poques figures centenàries que no
han deixat de ballar mai a la ciutat.
Enguany que fan 110 anys, l’Associació
de Festes de la Plaça Nova els hi dedica
l'exposició ‘Mirades de gegant. 110 anys
dels gegants de Sant Roc de la Plaça
Nova’
Llegir més

Els Gegants de Nou Barris
s’agermanaran amb els de
Llucmajor per la festa major
del barri
Aquesta setmana s’ha presentat el
programa definitiu de la festa major de
Nou Barris, que es farà del 17 al 22 de
maig. Una de les principals novetats és
l'agermanament entre els gegants de
Nou Barris amb els de Llucmajor.
Llegir més

Aquesta primavera, anem de
festa major?
Amb l’arribada del bon temps el ritme de
festes majors a la ciutat s’intensifica: hi
ha la de Nou Barris, la fira modernista de
la Dreta de l’Eixample, Sant Gervasi... Us
expliquem la millor manera d'estar al dia
de totes.
Llegir més

Els Diables de Les Corts
celebren els 22 anys amb el
correfoc de primavera
Els Diables de les Corts, nascuts l’any
1994, volen celebrar el seu aniversari. I
ho faran al seu barri, Les Corts, al carrer,
amb foc i tabals, i en companyia d’altres
colles convidades. La festa, que durarà
tot el dia, es farà el dissabte 21 de maig i
acabarà amb un gran correfoc.
Llegir més

Les novetats de cultura popular de la Biblioteca Manuel Arranz
Arran del veïnatge amb el Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou, la biblioteca del
Poblenou – Manuel Arranz s’ha especialitzat en cultura popular i tradicional i cada
semestre presenta un catàleg de novetats. La col·lecció abasta tots els territoris de
parla catalana i toca temes tan diversos com ara refranys, arquitectura tradicional,
història de la festa...
Llegir més
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