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Joan Gómez: ‘A l’aplec Adifolk de Perpinyà farem un
canvi de model’
L’aplec Internacional de Perpinyà marcarà un punt
d’inflexió en el model que s’ha emprat fins ara: a partir
de l’any vinent el nou aplec comptarà amb més suport
institucional. Joan Gómez, president d’Adifolk, explica
que les entitats participants faran d’ambaixadores de
la cultura popular catalana al món.
Llegir més

Sabies que...

Una dotzena de colles de Barcelona aniran a Perpinyà?
Tres agrupacions bastoneres, una colla sardanista, dos esbarts, dues colles de
diables, els Gegants de la Pedrera, el drac Baró, els cavallets cotoners, la
Moixiganga... tots aquests representaran la cultura popular barcelonina a Perpinyà!
Llegir més

Perpinyà viurà l’Aplec
Internacional d’Adifolk més
gran de la història
El 30 i 31 de juliol Perpinyà acollirà

Totes les novetats de les
festes de Sant Roc de la
plaça Nova
Les festes de Sant Roc de la plaça Nova

l’Aplec Internacional que cada any
organitza Adifolk en una ciutat europea.
Serà el més multitudinari dels 29 anys
d’història de la mostra: hi participen 92
colles de tot el país i hi seran
representats tots els àmbits de la cultura
popular.

són tan riques i tan antigues que cada
any tenen alguna cosa per a celebrar:
enguany els Gegants Vells de la plaça
Nova fan 110 anys i el grup de tabalers
Percúdium celebra el vintè aniversari.
Llegir més

Llegir més

A l'agost la Festa Catalana
no fa vacances
Durant quatre caps de setmana la Festa
Catalana continua oferint exhibicions de
cultura popular catalana per mostrar a
tothom, turistes i locals, la riquesa i la
vitalitat de les nostres tradicions.
Llegir més

Clausura de l’Any Amades
amb la presentació del disc
‘Músiques per Joan Amades’
El 23 de juliol l’Associació Cultural Joan
Amades donarà per tancades les
celebracions de l'any dedicat al folklorista
amb un acte oficial on es presentarà un
disc i que serà conduït per Jaume
Bernadet, del grup Comediants.
Llegir més

Al setembre ens espera la
Mercè més participativa que
mai... i amb regust parisenc
La Mercè d'enguany no únicament
s’estén a noves àrees de la ciutat sinó
que en aquesta ocasió la festa major
promou d’una manera molt especial la
participació d’artistes i veïns de
Barcelona. En la programació, també es
farà notar la presència de París, la ciutat
convidada.
Llegir més

La Plaça del Folk, un espai
musical de referència a la
festa major de Gràcia
La Plaça del Folk ja ha esdevingut un
dels actes musicals més destacats de la
festa major de Gràcia, que dura del 15 al
21 d’agost. Enguany s'hi podrà sentir a
Animal, cobla, percussió, rumba, violí,
danses occitanes...
Llegir més

Diada del 10è aniversari del
local dels Castellers de
Barcelona
Enguany fa deu anys que els Castellers
de Barcelona es van traslladar a la seu
actual del carrer de Bilbao. I per recordar
aquesta efemèride preparen una gran
festa amb música, jocs, àpats de
germanor, col·loquis... i també castells,
evidentment.

Fescat, l’aplicació mòbil de
les festes majors de
Catalunya
Aneu de vacances aquest estiu i voleu
estar al dia de totes les festes majors que
es fan a Catalunya? Fescat, l’aplicació
que recull totes les festes i celebracions
populars del país, us les porta
directament al vostre telèfon mòbil.
Llegir més

Llegir més
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