
Mostra del patrimoni immaterial a Barcelona

Som
cultura popular

Convocatòria oberta a les entitats 
i associacions de la cultura popular, 

al món acadèmic i als investigadors del 
patrimoni immaterial, tant de  la ciutat 

de Barcelona com d’àmbit nacional

Del 21 al 24 de gener de 2016
Sant Andreu - Fabra i Coats i espais adjacents

Període  
d’inscripcions

Del 15 d’octubre al  
22 de novembre de 2015

Contacte 
culturapopularbcn@gmail.com

Telèfons 
717 714 313  
717 714 132



La Mostra del patrimoni immaterial a Barcelona: Som Cultura Popular neix amb l’objectiu de 
generar un autèntic trànsit d’idees i informació entre els diferents col·lectius de la cultura popular: 
associacions, entitats, món acadèmic i investigadors. Aquesta trobada vol despertar la curiositat entre 
sectors i afavorir les interconnexions, en favor d’una transversalitat més gran. Això explica per què 
la mostra s’adreça, en primer terme, a les entitats i als prop de 117.000 practicants de la cultura 
popular que hi ha actualment a Barcelona, però també als estudiosos, antropòlegs i etnògrafs d’arreu 
del país, així com a les federacions i confederacions d’àmbit nacional. Apostem pel binomi festa  
i museologia perquè fusiona amb encert els interessos dels activistes culturals i la comunitat científica.

14
LA TRADIRÀDIO_TV

Espai per a mitjans de comunicació que 
vulguin fer un seguiment periodístic de la 
mostra o algun programa temàtic. Farem 

retransmisions en directe per web des dels 
programes Fes ta Festa i Gaudeix la Festa.

4
ESPAI DE MOSTRA D’ENTITATS

Espai per a entitats i associacions  
que vulguin donar-se a conèixer dins  
del món de la cultura popular (inclou  

les federacions d’àmbit nacional).

9
ESPAI DE LES  
ACTUACIONS 

Espai per a entitats que vulguin  
actuar durant la mostra i presentar  

les seves novetats.

1
MUSEU NÒMADA

Espai per a exposicions d’entitats  
i associacions sobre qualsevol aspecte  

de la cultura popular de tipus itinerant, 
especialment rollers. 

6
MOSTRA DE MITJANS  
DE COMUNICACIÓ DE  
CULTURA POPULAR

Espai per a mitjans de comunicació del 
sector de la cultura popular que vulguin 

donar-se a conèixer de forma activa. 

11
I TORNEIG ESPORTIU: FUTBOL/

BÀSQUET INTERSECTORIAL
Espai per a colles de la cultura  

popular que vulguin jugar a futbol  
o bàsquet en els tornejos corresponents 

que s’organitzaran entre els diferents 
àmbits de la cultura popular.

10
ESPAI GASTRONÒMIC:  
LA CUINA DE LA FESTA

Espai per a associacions i persones  
que vulguin oferir al públic cuina  

popular o tradicional catalana, així com 
degustacions i receptaris diversos.

15
ESPAI 2.0: TROBAD@  
DE VIQUIPEDISTES
Espai per a viquipedistes  

(i persones que vulguin ser-ne per un dia) 
per potenciar la presència de la cultura 
popular en aquesta enciclopèdia única.

5
MOSTRA EDITORIAL DE PUBLICA-

CIONS DE CULTURA POPULAR
Espai per a editorials o entitats que  
disposin d’una o més publicacions  

que girin entorn de la cultura popular.

3
LA CULTURA  

POPULAR A L’ESCOLA
Espai per a entitats i associacions que 

disposin de tallers o material per treballar 
la cultura popular en l’àmbit de l’educació.

8
FIRA DE JOGUINES  

DE CULTURA POPULAR
Espai per a empreses i associacions  
que disposin de joguines vinculades  

amb la cultura popular.

13
ESPAI DE PRESENTACIONS  

I DEBATS 
Espai per a entitats o persones que vulguin 
organitzar una presentació o un debat que 
tracti d’algun aspecte de la cultura popular.

2
ESPAI DE LES PANTALLES

Espai per a entitats i persones que vulguin 
exhibir material audiovisual relacionat amb 

la cultura popular i l’etnografia. 

7
FIRA DE PRODUCTES FESTERS

Espai per a les empreses i persones que 
confeccionen i proveeixen de material 
la cultura popular: espardenyes, faixes, 

gralles, mocadors...

12
ESPAI D’ASSEMBLEES i GESTIÓ

Espai per a entitats i associacions que vulguin 
fer-hi la seva assemblea general així com per 

a l’assessorament -jurídic, fiscal, procedi-
mental...- en la gestió integral de projectes.

Les persones o entitats que hi vulguin participar, ho poden fer en un dels apartats següents: 

Àmbits de la Mostra

www.barcelona.cat/culturapopular
twitter: @cultupopularbcn

facebook.com/culturapopularbcn

Amb la col·laboració de:


