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Totes les idees de la mostra Som Cultura Popular, al
nou número de ‘Canemàs’
La mostra Som Cultura Popular va generar un trànsit
d’idees molt important que ara recull un número
especial de la revista Canemàs. El volum, que té
format de llibre, es presentarà dimecres 13 de juliol a
l’espai 4 del Palau de la Virreina, a les 19.00.
Llegir més

Sabies que...

Els Bouets i la vaqueta del Raval s'inspiren en un relat de Joan
Amades?
Els bouets i la vaqueta són quatre peces que formen part de la comparsa del Raval. Al
Costumari català, Amades explica que a mitjan segle XIX s’organitzaven correbous al
barri per la festivitat de la Mare de Déu del Carme i hi participaven unes peces de
cartró amb banyes, abillades amb unes faldilles vermelles que tapaven el portador.
Llegir més

Tradició i interculturalitat a la
festa major del Raval

La cultura popular,
protagonista de la festa

La festa major del Raval d’enguany
arriba farcida d’activitats: s’hi han implicat
més entitats, associacions i veïns que
mai. Es farà del 14 al 17 de juliol amb
actes de cultura popular, interculturalitat i
carrers amb programació pròpia.
Llegir més

major del Poblesec
Del 15 al 24 de juliol el barri del Poble
sec farà festa major: deu dies amb actes
de tota mena on la cultura popular del
barri té un pes molt destacat. Sortiran els
gegants, els castellers del Poblesec
celebraran el seu aniversari, hi haurà
correfoc i sardanes...
Llegir més

La processó de la Mare de
Déu del Carme fa reviure el
llegat mariner de la
Barceloneta
La Barceloneta és el barri mariner de
Barcelona per excel·lència i per això
encara manté un bon reguitzell de
tradicions lligades a la gent de mar. Una
de les més destacades és la processó
del Carme, que es farà el dissabte 16 de
juliol a la tarda.

La Mare de Déu del Carme,
patrona del mar, els serenos
i el Raval
A Barcelona, com en molts altres indrets
del litoral català , la festa del Carme la
celebra sobretot la gent del mar però
també hi ha altres col·lectius que la tenen
o l’han tingut com a patrona. I és, a més,
la festa major dels barris del Raval i del
Carmel.
Llegir més

Llegir més

Barcelona celebra Sant
Cristòfor, el patró dels
conductors... i dels gegants
El 10 de juliol és Sant Cristòfor, patró
dels automòbils i dels viatgers, i a
Barcelona és venerat amb una celebració
ben especial: durant tot el dia desenes
de conductors i motoristes passen per
davant la capella del sant en cerca de
benedicció.
Llegir més

Festa Catalana amb la Colla
Castellera Jove de Barcelona
i els Gegants del Raval
Aquest dissabte, 9 de juliol, l'avinguda de
la Catedral es convertirà en una festa
major en miniatura per mostrar a tothom,
turistes i locals, la riquesa i la vitalitat de
la cultura popular i tradicional catalana.
Llegir més

Una guia trilingüe de la
Barcelona festiva
Barcelona és una ciutat amb una rica
tradició festiva que deixa bocabadats als
turistes. Per això l’Ajuntament de
Barcelona ha publicat una guia il·lustrada
del calendari festiu barceloní amb textos
en tres idiomes: català, castellà i anglès.
Llegir més

Una tarda de gegants i
cultura popular a la trobada
de Gegants de Sant Jaume
Com cada any pels voltants de Sant
Jaume, la colla gegantera de Sant Jaume
honora al seu patró amb una trobada
anual de gegants. Enguany es farà el
dissabte 23 de juliol i hi participaran un
bon reguitzell de peces vingudes de tota
la ciutat i de la resta del país.
Llegir més

El Tradicionàrius fa una crida
El Casino l’Aliança del
a grups de folk de tots els
Poblenou, un referent
Països Catalans per
cultural
commemorar els cinquanta
El Casino l’Aliança del Poblenou és una
anys del Grup de Folk
entitat recreativa, cultural i social. Es va
L’any vinent farà cinquanta anys de la
creació del mític Grup de Folk i, per
recordar aquesta efemèride el Centre
Artesà Tradicionàrius fa una crida a tota
la gent que va estar vinculada a un grup
de folk. Us voleu afegir a la iniciativa?

fundar el 1868, i des del 1944 té la seu a
la rambla del Poblenou, en un edifici que
s’ha convertit en tota una icona. L'entitat,
que forma part de la Xarxa d'Ateneus de
Catalunya, aviat complirà 150 anys.
Llegir més

Llegir més
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