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Què té la cultura popular
perquè s’hagi mantingut
durant tants anys com a
activitat principal de la
societat? És un llegat
identitari que s’ha anat
transmetent de generació
en generació i que tant
l’Ajuntament de Barcelo-
na com el Departament
de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya no volen
que mori mai. És per això
que les dues institucions
van impulsar, fa dos anys,
el primer fòrum Som Cul-
tura Popular i enguany
se’n celebra la segona edi-
ció al barri de Sant An-
dreu de Palomar.

Del 25 al 28 de gener, hi
haurà gairebé 200 activi-
tats en què podran parti-

cipar els més grans i els
més petits. Una proposta
que pretén englobar totes
les expressions culturals
del territori català, junta-
ment amb la diversitat so-

cial forana actual. Totes
aquestes activitats tin-
dran com a eixos princi-
pals la vinculació entre la
cultura i l’educació, el pa-
trimoni cultural immate-

rial i els canvis socials as-
sociats a la transformació
urbana. També es faran
conferències i tallers, i di-
vendres durant tot el dia
tindrà lloc l’activitat de re-

ferència de la trobada, el
Fòrum d’Educació i Cultu-
ra Popular, que obrirà de-
bats sobre la importància
de la cultura popular en
l’ensenyament, per tal de
vincular coneixements in-
terculturals, religiosos i de
gènere, i també per de-
mostrar que l’activitat que
més valors transmet és la
cultura popular. ■

El barri barceloní de Sant Andreu celebra la segona edició del Som
Cultura Popular, amb prop de 200 activitats culturals gratuïtes

Aleix Bonet-Ragel
BARCELONA

Valors de la cultura

Mostra de gegants en la primera edició del fòrum Som Cultura Popular ■ SOM CULTURA POPULAR

Es faran tallers
i actuacions, i
divendres tindrà
lloc el Fòrum
d’Educació i
Cultura Popular

El Maldà barreja
música antiga i
contemporània

LLIBRES

L’actual directora d’Eumo Edi-
torial, Montse Ayats, repeteix
com a directora de l’Associa-
ció d’Editors en Llengua Cata-
lana (AELLC). Joan Sala, de
Comanegra, continua com a
vicepresident i entren en la vi-
cepresidència Ilya Pérdigo,
Editorial Alrevés, i Iolanda Ba-
tallé, Enciclopèdia Catalana.
Aquesta és la composició de
la nova junta de l’entitat, que
agrupa 96 empreses, cosa
que representa gairebé el
100% del sector. ■ REDACCIÓ

DANSA

Montse Ayats
renova al capdavant
de l’AELLC

El cicle Maldà en dansa, a
Barcelona, s’atreveix a ajuntar
la música antiga amb la dansa
barroca i la dansa contempo-
rània. Aquesta jam particular
es farà demà a partir de les
22.30 h. La cinquena edició
del Maldà en dansa ha selec-
cionat 7 de les prop de 200
propostes de coreografia breu
que ha rebut d’arreu d’Europa
per participar en els dos pro-
grames.. ■ REDACCIÓ


