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Encetem el Som Cultura Popular amb un film inèdit
sobre la festa major de Gràcia
Voleu saber com va ser l'última festa major de Gràcia
abans de començar la Guerra Civil espanyola? Doncs
el dijous 25 de gener a les 19.30 teniu una oportunitat
única de veure-ho! Durant l’acte inaugural del fòrum
Som Cultura Popular, a la Fabra i Coats de Sant
Andreu, es projectarà el film ‘L’última festa en llibertat’,
un document gairebé inèdit que va enregistrar
Francisco Rojo l’agost de 1935.
Llegir més

Sabies que...

Pots trobar tota la programació del Som Cultura Popular en un
web?
Al fòrum Som Cultura Popular hi ha programades desenes d’activitats, actes de tota
mena i tan variats que van des de tallers infantils a la gastronomia passant pels debats i
les actuacions. Per tal que no us perdeu res un oferim la possibilitat de filtrar les
activitats per l’espai on es fan i per la tipologia a la qual pertanyen: exposicions,
presentacions, debats, el fòrum d'Educació i Cultura Popular...
Llegir més
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Les 27 exposicions del
Museu Nòmada que no us
podeu deixar escapar pel
Som Cultura Popular
Enguany, pel Som Cultura Popular,
tornarem a omplir l’espai central de la
Fabra i Coats d’exposicions temporals!
Llegir més

El format de conferències
TED arriba al món de la
cultura popular amb el
Xerròdrom
Una de les novetats del Som Cultura
Popular d’enguany és l’espai del
Xerròdrom, que vol ser una mena de
‘speaker’s corner’ on diversos col·lectius
del món de la cultura popular expliquin les
seves idees.
Llegir més

El fòrum d’Educació i Cultura
Popular presenta els primers
resultats

Tot el que pots fer al Som
Cultura Popular amb nens

Entre la variada oferta del fòrum també hi
ha un bon espai dedicat a les actuacions,
En el marc del Som Cultura Popular, el
els tallers, una fira jocs i joguines i una
Fòrum d’Educació i Cultura Popular
presenta els primers resultats d’un procés altra de productes festers.
de reflexió que ha tingut lloc en els darrers
Llegir més
mesos.
Llegir més

Les 29 presentacions que no
et pots perdre del Som
Cultura Popular
Al llarg de l’any en l’àmbit de cultura
popular es presenten desenes de llibres,
estudis, tesis doctorals, projectes,
catalogacions, inventaris, simposis,
discs... que paga la pena aplegar.
Llegir més

Com viure a fons el Som
Cultura Popular a través de
setze conferències i debats
El Som Cultura Popular vol ser un espai
de debat i reflexió transversal on les
entitats qüestionin la seva pròpia activitat.
Per això us oferim setze conferències i
debats sobre temes ben diversos.
Llegir més
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