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L’educació, el patrimoni cultural immaterial i els
canvis socials, eixos centrals del fòrum Som Cultura
Popular 2018
El Som Cultura Popular és un fòrum que pretén fer
viure la cultura popular en primera persona, explicar-la
al nostre entorn més immediat i revisar-ne el fons
teòric. Es farà del 25 al 28 de gener de 2018 al recinte
de Fabra i Coats.
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

Els 10 actes de cultura

Els 10 actes de cultura
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popular més destacats de la
festa major del Raval
Del 13 al 16 de juliol el barri del Raval fa
festa major. Us oferim una tria dels actes
de cultura popular més destacats del
programa.
Llegir més

popular més destacats de la
festa major del Poble-sec
Del 14 al 23 de juliol el barri del Poble-sec
fa festa major. Us oferim una tria dels
actes de cultura popular més destacats
del programa.
Llegir més

La processó del Carme reviu
el llegat mariner de la
Barceloneta
La Barceloneta és el barri mariner de
Barcelona per excel·lència i 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
diumenge a la tarda.

Una tarda de gegants i
cultura popular amb els
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 que es farà el dissabte
22 de juliol.
Llegir més

Llegir més

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 15 i 16 de juliol
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Gegants, bastoners i bestiari
a la Festa Catalana de
dissabte
Aquest dissabte, 15 de juliol, 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.
Llegir més
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D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'informem que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer Contactes i Mailing de l'Institut de Cultura de
Barcelona. de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar els contactes i mailing de l'Institut de
Cultura de Barcelona. Les seves dades no seran cedides a tercers. Vostè consent expressament en el tractament
de les seves dades per la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició,
adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol donar-se de baixa d’aquest butlletí electrònic faci clic aquí.
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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