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Per què va ser important Maria Aurèlia Campany per
la cultura popular barcelonina?
La cultura popular formava part del seu ADN però en la
seva política cultural no era una prioritat, en tenia
d’altres com ara les arts de carrer, la poesia, el teatre...
Parlem amb diverses persones que van treballar amb
Capmany durant la seva etapa a l'Ajuntament de
Barcelona.
Llegir més

Sabies que...

La crema de Sant Josep és una recepta medieval?
Les postres més populars del país ja apraixen referenciades en receptaris catalans del
segle XIV!
Llegir més

Totes les novetats de les
festes de Sant Josep Oriol
2018
La festa, que es farà del 17 al 25 de maç,
se suma a la celebració dels 450 anys de

El Raval reivindica santa
Madrona, la tercera patrona
de la ciutat
Ja fa cinc anys que s’organitzen un seguit
d’activitats de cultura popular a prop del
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la Mulassa de Barcelona i als 25 de la
recuperació del Lleó.
Llegir més

15 de març, la seva diada. Enguany es
farà una trobada d'imatgeria festiva i una
diada castellera.
Llegir més

El Poulain de Pézenas, una
bèstia que és patrimoni de la
humanitat, visita Barcelona
per les festes del Pi
Un dels moments més destacats de la
seva participació en les festes del Pi, que
es farà el diumenge 18 de març al migdia,
serà quan balli.

Per celebrar el 25è aniversari, el Lleó ha
convidat a la cercavila de la festa major
del Pi, que es farà el 25 de març, a figures
convidades de tot Catalunya que
representen lleons.
Llegir més

Llegir més

Nou Barris menja sopa per la
convivència
El Festival de Sopes del Món Mundial vol
fomentar la convivència i les relacions
entre veïns amb un plat tan universal com
la sopa.
Llegir més

25 coses que no sabies dels
25 anys del Lleó de
Barcelona

La pirotècnia, protagonista
del III Simposi Internacional
de Focs Festius de la
Mediterrània
El congrés es farà a la ciutat valenciana
de Gandia del 13 al 15 d’abril. Inscripcions
obertes!
Llegir més
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Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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