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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 amb el nom
de Cors Muts i es fa durant tot aquest cap de setmana
llarg.
Llegir més

Sabies que...

Els components dels cors porten estris gegants?
El fet de ballar amb una cullera o una destral de mida desmesurada té a veure amb
l’origen gremial de cadascuna de les agrupacions corals. All Raval els estris més
habituals són els relacionats amb la cuina com ara graelles o forquilles. A la
Barceloneta, en canvi, abunden els estris que representen oficis de mar com ara
timons i rems.
Llegir més

Què se celebra per la Segona
Pasqua?

El Fòrum d’Educació i
Cultura Popular ja camina

http://p3trc.emv2.com/HM?b=HWUijBBX5fwRYAkMPnyO0Ky6Ax5w0lO1tY5OSfXPBDt34ohOceY3uW0XjOWwJRyY&c=2Gv0CPhWDDvFbqQ7blmSTA
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El dilluns 5 de juny es fa la Segona
Pasqua, una festa que se celebra de
manera desigual a tot el país: com que
és una festivitat d’elecció municipal,
algunes poblacions fan festa i algunes
altres no. Tot i això és una festa de
caràcter religiós força arrelada que a
més rep noms molt diferents.

Vol ser un espai de debat, aprenentatge i
intercanvi per a centrar criteris i revisar el
discurs teòric sobre la cultura popular en
l’educació.
Llegir més

Llegir més

Festa Catalana amb un tastet
Les diades castelleres
de les colles que
d’aquest cap de setmana a
participaran a l’Aplec
Barcelona: 3 i 4 de juny
Internacional d’Adifolk a
Voleu veure castells a Barcelona aquest
Ostrava
cap de setmana? Us fem un llistat amb
Aquest dissabte, 3 de juny, l'avinguda de
la Catedral es convertirà en una festa
major en miniatura per mostrar a tothom,
turistes i gent del país, la riquesa i la
vitalitat de la cultura popular i tradicional
catalana.

totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Llegir més

Documentaris, catifes florals
i teatre social, protagonistes
de les activitats del
Bicentenari de la festa major
de Gràcia del mes de juny
Durant el mes de juny les activitats del
Bicenetenari de la festa major de Gràcia
segueixen acollint teatre, música, ball o
tallers per a totes les edats a l’envelat
instal·lat als Jardinets de Gràcia.

Maria del Mar Bonet revisa el
seu repertori més popular al
Tradicionàrius
El divendres 2 de juny a les 22.00 el XXX
Festival Folk Internacional Tradicionàrius
acollirà un concert únic de Maria del Mar
Bonet, que celebra 50 anys sobre els
escenaris.
Llegir més

Llegir més
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