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Festa major de dia i de nit a la Sagrera
El districte de Sant Andreu té l’honor de fer les dues
darreres festes majors de l’any a la ciutat: les de Sant
Andreu de Palomar i les de la Sagrera, que arrenquen
el 17 de novembre i s’allargaran fins al dia 27. En
total, el programa ofereix més de 100 propostes
durant deu dies, entre les quals hi ha molta cultura
popular, la famosa cursa de la milla de la Sagrera,
balls d’envelat, la festa major alternativa…
Llegir més

Sabies que...

Fa 167 anys la tenora va revolucionar el món de la cobla?
La versió que en coneixem avui va ser inventada a mitjan segle XIX pel músic i
constructor d’instruments rossellonès Andreu Turon. Va ser presentada públicament el
1849 a Perpinyà i de la mà de Pep Ventura va tenir un paper mot destacat en la
reforma de la cobla durant aquells anys. Això va fer que l’ús de la tenora s’estengués
per la resta del Principat al mateix ritme que s’introduí la nova cobla.
Llegir més

Ballem amb l’Esbart Català
de Dansaires a la Festa

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a

La Festa
Catalana de tardor, que es fa a
Catalana
la zona del Fòrum, arriba a la recta final i
només en queden dues edicions. Aquest
dissabte, 12 de novembre, a la plaça de
Leonardo de Vinci s’hi farà una sessió
dedicada exclusivament a la dansa de la
mà de l’Esbart Català de Dansaires.
Llegir més

Voleu veure
castells a Barcelona aquest
Barcelona
cap de setmana? Doncs no us podeu
perdre les diades de tardor de la Colla
Jove de Barcelona i dels Castellers del
Poblesec. Els Castellers de Barcelona
actuaran a la festa major del Clot
acompanyats Castellers de la Vila de
Gràcia i dels de Sabadell.
Llegir més

Aquest mes de novembre
descobreix la cultura popular
del Poblesec
Una exposició, tallers i assajos oberts,
una trobada de bestiari foguer, una altra
de nans de Barcelona… són algunes de
les activitats de cultura popular que
inundaran el barri del Poblesec durant
tot aquest mes de novembre. Es tracta
del nou projecte 7 de Cultura, una
iniciativa que vol fer visible la feina que
fan durant tot l’any les entitats de cultura
popular i tradicional del Poblesec.
Llegir més

Novetats del mes de
novembre de la Cobla Sant
Jordi – Ciutat de Barcelona
Representacions d' 'In Somni' per tot el
país, nominacions als premis Butaca,
aplecs, concerts, audicions per a
escolars al Palau de la Música... són
algunes de les activitats que la Cobla
Sant Jordi  Ciutat de Barcelona farà
aquest mes.
Llegir més

S'ha obert la crida per a
participar a la Cavalcada de
Reis 2017 de Barcelona
L’Institut de Cultura de Barcelona ha
obert el període d’inscripció per a
participar com a voluntari en
l’organització de la Cavalcada de Reis
que es farà a la ciutat el 5 de gener. Per
a la crida d’enguany hi ha quatre
modalitats diferents, dividides per edats,
que també comprenen tasques molt
diverses: dos tipus de patges, assistents i
col·laboradors tècnics.
Llegir més

Nou procediment per a
l’autorització de l’ús d’armes
de foc antigues o rèpliques
en festes tradicionals
Aquest tràmit ha passat a ser
exclusivament telemàtic i s’ha de
formalitzar per via electrònica amb
almenys 10 dies hàbils d’antelació a la
celebració. Aquesta informació és
rellevant per totes aquelles entitats o

administracions que vulguin organitzar
actes amb presència de trabucaires.
Llegir més
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