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Tret de sortida a l’Any Capmany
Aquest 2018 es commemora el 150è aniversari del
naixement del folklorista Aureli Capmany i el centenari
del naixement de la seva filla, l’escriptora Maria Aurèlia
Capmany. L’obertura d’aquest any doble es farà el
dilluns 26 de febrer a les 19.00 a la Sala Oriol Bohigas
de l’Ateneu Barcelonès.
Llegir més

Sabies que...

La Vella Quaresma ja ha arribat?
Es tracta d'una vella xaruga, amb cara de pomes agres, que a la mà hi duu un bacallà i
té set cames. Però aquesta vella té una funció de calendari: per mitjà de les cames ens
duu a Setmana Santa.
Llegir més

Per què és tan important la
figura d’Aureli Capmany per
a Barcelona?
Aureli Capmany sovint és recordat per la
tasca que va dur a terme en el món de la

Les cinc exposicions de
l’Associació de Festes de la
Plaça Nova que han guanyat
el Premi Ciutat de Barcelona
La idea subjacent del projecte és

http://p7tre.emv3.com/HM?b=irsinVjsUpvK7JbcpdNFsxbbxwV839p5aDVkY0lVIlHvzwsKsH2PqQThlMB_YA0b&c=1laP6054C4-NiCGdPikuVA

1/2

22/2/2018

Totes les novetats de cultura popular a Barcelona de la quinzena

cultura popular, però també va ser una
figura molt important per a la ciutat de
Barcelona, on va néixer, viure i morir.
Llegir més

manifestar com, mitjançant elements
cohesionadors i identitaris, es pot
mantenir el sentiment de pertinença a una
comunitat.
Llegir més

Barcelona viu Sant Medir a
Gràcia, Sarrià i Sant Gervasi
Com que enguany la festa cau en
dissabte, les colles faran la festa per
separat: el dia 2 es farà Sant Medir a
Sarrià i el 3, a Gràcia i Sant Gervasi.
Llegir més

Els castellers de Sarrià
s’incorporen a la diada
castellera de Sant Medir, que
enguany es fa a Gràcia
Ja ha esdevingut tradició que els barris de
Barcelona que celebren Sant Medir Gràcia, Sants i Sarrià- i tenen colla
castellera facin una diada conjunta amb
els Castellers de Sant Cugat.
Llegir més
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