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Aquesta tardor, el cicle ‘Cultura Popular als Ateneus’ torna 
amb més força que mai. D’ençà de la seva primera edició 
ara fa quatre anys, el cicle vol unir dues tradicions molt 
importants a casa nostra: la cultura ateneística i les diverses 
expressions de cultura popular que tenim a Barcelona.

Amb aquesta premissa, onze teatres barcelonins que formen 
part de la Xarxa d’Ateneus de Catalunya acullen una trentena 
d’activitats programades per a aquests propers mesos. Es 
tracta d’un rècord en el nombre d’espais, que es troben 
distribuïts pels barris de Sants, el Clot, Sant Andreu de 
Palomar, el Poblenou, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, 
Gràcia, Horta i Sarrià.

Enguany les propostes abracen quatre disciplines de la 
cultura popular: la música de banda, la dansa dels esbarts, la 
música de cobla i el cant de les corals, tot i que també hi ha 
actuacions multidisciplinàries. De fet, per primera vegada el 
cicle programa actuacions d’entitats de l’àrea metropolitana 
i de més enllà, amb la presència de grups provinents de Rubí, 
Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, 
Sabadell, Girona i Badalona. Tot plegat, sense oblidar el talent 
de les associacions i colles locals vingudes del Raval, Sarrià, 
Sants, les Roquetes, el Gòtic, les Corts, Sant Martí i Sant 
Andreu, entre d’altres. I, un any més, també s’hi sumen els 
concerts del cicle de concerts de cobla a Barcelona.

La crisi del coronavirus ha tocat de ple les entitats de cultura 
popular, però, malgrat tot, l’associacionisme cultural es manté 
ben viu. I no ha estat fàcil. Músics, dansaires, cantants... han 
treballat de valent aquestes darreres setmanes per estar a 
punt i fer-vos gaudir d’aquesta programació exquisida que de 
ben segur que serà un plaer per als sentits.

D’altra banda, els ateneus segueixen amb la seva programació 
habitual. Per assistir a les activitats, caldrà reservar-hi plaça 
prèviament, mantenir la distància de seguretat, dur mascareta 
i complir totes les mesures sanitàries establertes.

Sense allargar-nos més, us convidem a endinsar-vos en la 
programació i viure aquest nou cicle de ben a prop. Ens hi 
acompanyeu?

Podeu reservar les entrades a:
Cobles: www.entrapolis.com

Bandes, corals i esbarts: www.culturapopular.ateneus.cat
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P R O G R A M A

Dissabte 2 d’octubre – 20 h

Centre Sant Pere Apòstol
Beat Band de l’Associació Musical Symphocat
Presenta: Jazz per a tothom
L’espectacle conté temes cabdals del jazz. S’hi podran sentir, per 
exemple, obres d’Artie Shaw, Duke Ellington, Glenn Miller i Benny 
Goodman.

La banda de Symphocat, coneguda com Beat Band, aplega una 
trentena de joves músics procedents d’altres bandes i de diverses 
escoles de música i conservatoris. Tot i que treballa amb repertoris de 
tota mena, té predilecció per grans temes musicals contemporanis.
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Dissabte 2 d’octubre – 21 h

Foment Hortenc
Cor femení Voxalba
Presenta: Mama. Cançons de bres en escena
Mama és un espectacle dramatúrgic basat en cançons de bressol 
d’arreu del món. El concert vol fer-nos tornar al ventre de la mare 
mostrant-nos la diversitat de visions sobre la maternitat. Tot plegat 
ho aconsegueix a través d’un viatge de la mà del moviment, la veu, i 
el món coral i femení.

Amb més de trenta anys de trajectòria, la peculiar fórmula del cor 
femení Voxalba agrupa una vintena de dones. El nombre reduït de 
cantaires permet el lluïment individual de les veus, que assumeixen 
un protagonisme inusual en el context coral.



- 7 -

Dilluns 4 d’octubre – 19 h

Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Contemporània
Presenta: Contemporanis 10
Presentació del desè volum de la col·lecció Contemporanis, una tria 
deliberada de sardanes d’autors vius que ja han editat nou compactes.

La cobla Contemporània va néixer l’any 1995 amb l’empenta necessària 
per fer noves aportacions al món sardanista. Al llarg d’aquests anys, 
la cobla ha difós una manera de fer música del tot innovadora, 
caracteritzada per una actuació en directe peculiar, el sardaxou, amb 
confeti, escuma, globus i molta festa.
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Diumenge 10 d’octubre – 18 h

Lluïsos d’Horta
Banda de Música de Sabadell
Presenta: La Banda en concert
El repertori d’aquesta tarda repassa obres variades i vibrants de 
Joaquim Serra, Reveriano Soutullo, Jan Van der Roost, Astor Piazzolla, 
Antoni Pérez Moya, Irving Berlin i Cole Porter, entre d’altres. Hi haurà 
música tradicional catalana, gallega i zíngara, tangos i èxits de la 
música americana popularitzats per Frank Sinatra.

Aquesta banda fundada l’any 1856 és una de les més antigues del 
país que encara perduren, amb la voluntat de dur la música per tota 
la ciutat en dates assenyalades, participant en diversos actes festius a 
la ciutat vallesana. És dirigida per Bernat Castillejo i formada per una 
cinquantena de músics de totes les edats.
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Diumenge 17 d’octubre – 18 h

El Centre de Gràcia
Esbart Ciutat Comtal
Presenta: (Re) Creació
Aquest espectacle vol fer confluir experiències i vivències que es fan 
presents gràcies a la dansa. La nostra música i la nostra dansa són la 
viva mostra de la possibilitat de recrear, innovar, infiltrar-nos en noves 
tendències, modernitzar el passat i aconseguir un avui molt més plural.

L’Esbart Ciutat Comtal va ser fundat l’any 1959 al barri de Sants. La 
seva feina ha estat marcada pel respecte a la dansa d’arrel popular 
i tradicional, a més de la recerca de músiques de nova creació i el 
treball en la vessant coreogràfica . Amb els anys ha creat nombrosos 
espectacles, com ara Eulàlia, que va ser Premi Ciutat de Barcelona 2013 
i ha estat guardonat amb diversos reconeixements, com la Medalla 
d’Honor de la Ciutat, que va rebre l’any 2004.
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Diumenge 17 d’octubre – 18 h

Teatre de Sarrià
Cor Albada de l’agrupació Cor Madrigal i Cor Jove  
de la Coral Sant Jordi
Presenten: El Mirador
Obra de Josep Vila i Casañas per a cor i piano on s’entrellacen una 
trentena de cançons populars catalanes. El concert conté moments 
de gran potència musical i d’altres d’un gran lirisme. Aquests dos cors 
provinents de dues de les famílies corals més destacades del país 
s’ajunten per presentar una obra referent del repertori català recent.

El cor Albada va néixer l’any 1967 i compta amb una vintena de joves 
d’entre 18 i 30 anys. D’altra banda, el cor Jove de la Coral Sant Jordi es 
va crear l’any 2009 per donar resposta als cantaires que, després de 
passar per les corals infantils de l’entitat, volien continuar formant part 
del grup.
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Diumenge 17 d’octubre – 18 h

Sants Teatre
Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc
Presenta: Un món de cançons
Aquest espectacle de cant coral és un viatge per estils de música 
variats, d’èpoques i orígens diversos. La proposta pretén endinsar el 
públic en un nou món amb música tradicional, clàssica i cançons de 
teatre musical, i fa que sigui un concert molt dinàmic.

El Cor Jove va néixer l’any 2015 dins del Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc, 
amb la voluntat de trobar un espai de música per als més joves. Està 
format per uns quaranta cantaires de 18 a 35 anys que conformen una 
formació de veus mixtes, amb molta vitalitat i ritme.
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Diumenge 17 d’octubre – 18 h

Casal Catòlic de Sant Andreu
Banda la Valenciana
Presenta: Concert de música festera
Aquest concert vol ser un recorregut per la música valenciana de festa, 
amb algunes melodies famoses arreu. S’hi podran escoltar peces de 
José Pérez Vilaplana, Miguel Ángel Más Mataix, Daniel Ferrero Silvaje, 
Miguel Picó Biosca i Bernabé Sanchís Porta, entre d’altres.

Amb la idea d’exportar l’arrelada tradició de les bandes que hi ha al 
País Valencià i a les Terres de l’Ebre, l’any 2016 va néixer a Barcelona 
la Banda de la Societat Musical del País Valencià a Barcelona, La 
Valenciana.
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Dilluns 18 d’octubre – 19 h

Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Ciutat de Girona

Presenta: Amadeu Vives i la sardana
Amadeu Vives i Roig (1871-1932) va ser un compositor i escriptor català 
que va compondre sarsueles, obres corals, òperes i sardanes. Algunes 
d’aquestes composicions per a cobla són Goigs i planys, Matinada 
santpolenca, Eixelebrada i Montserratina. Enguany fa 150 anys del seu 
naixement.

La cobla Ciutat de Girona es va fundar l’any 1975 a partir de la iniciativa 
de diversos excomponents d’algunes de les millors cobles del moment, 
com la Principal de la Bisbal i la Montgrins.
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Diumenge 24 d’octubre – 18 h

Casal Catòlic de Sant Andreu
Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris
Presenta: Un diumenge de cine
La Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris presenta un concert 
dirigit als amants de les grans bandes sonores del cinema. Entre altres 
pel·lícules, se sentiran melodies de La gran evasió, Bohemian Rhapsody, 
Allò que el vent s’endugué o West Side Story.

Fundada l’any 1989 per iniciativa de l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en 
Clavé de les Roquetes, la banda participa activament en les festes de 
la ciutat. Està formada per més de seixanta músics, majoritàriament 
amateurs, procedents de conservatoris i escoles de música.
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Diumenge 24 d’octubre – 18 h

Casino l’Aliança del Poblenou
Esbart Dansaire de Rubí
Presenta: Canigó
Canigó és un dels treballs coeogràfics més complets i agosarats 
d’Eduard Ventura, de qui enguany fa una dècada de la seva mort. Ara, 
per celebrar els setanta-cinc anys del compositor de l’obra, Manel 
Camp, es recupera aquesta història basada en el poema èpic de mossèn 
Cinto Verdaguer.

Fundat l’any 1923, l’Esbart Dansaire de Rubí treballa la dansa catalana 
a través de l’ensenyament, la producció i presentació d’espectacles, i la 
conservació de les tradicions catalanes. Una vessant de la seva feina és 
la recerca de nous camins per a la representació de danses catalanes, 
convertint els balls populars en un autèntic espectacle de dansa. L’any 
1980 l’esbart va rebre el Premi Nacional de Dansa i l’any 1997 va ser 
guardonat amb la Creu de Sant Jordi.
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Dissabte 30 d’octubre – 18 h

Sants Teatre
Esbart Ciutat Comtal
Presenta: (Re) Creació
Aquest espectacle vol fer confluir experiències i vivències que es fan 
presents gràcies a la dansa. La nostra música i la nostra dansa són la 
viva mostra de la possibilitat de recrear, innovar, infiltrar-nos en noves 
tendències, modernitzar el passat i aconseguir un avui molt més plural.

L’Esbart Ciutat Comtal es va fundar a Barcelona l’any 1959 i és tan 
conegut per les seves produccions de dansa tradicional com pels 
espectacles de nova creació. Amb premis com ara la Medalla d’Honor 
de la Ciutat de Barcelona 2004 i el Premi Ciutat de Barcelona 2013, ha 
produït un gran nombre d’espectacles.
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Diumenge 7 de novembre – 12 h

Foment Hortenc 
Banda la Valenciana
Presenta: Concert simfònic
Aquest recull de músiques per a banda ens porta un nou concert ple 
d’obres de referència de Saül Gómez Soler, Arturo Márquez, Salvador 
Giner, Ernesto Pérez Rosillo, Manuel Palau Boix i Leopold Magentí, 
entre d’altres.

La Valenciana és una formació estretament vinculada al col·lectiu 
Espai País Valencià i la Casa València a Barcelona. Està formada per 
un centenar de membres, la majoria, músics valencians residents a 
Barcelona d’edats i procedències molt diverses.
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Diumenge 7 de novembre – 18 h

Centre Moral i Cultural del Poblenou
Banda de Música del Prat de Llobregat
Presenta: Un concert de pel·lícula
La música és un element essencial en moltes de les millors pel·lícules 
de la història. En aquest cas, es podran sentir peces de films com 
Avatar, Harry Potter, La La Land i la sèrie Joc de Trons.

La Banda de Música del Prat és una formació integrada per una 
quarantena de músics, oberta a tothom que hi vulgui participar. Va 
néixer fa quinze anys com un projecte d’àmbit local i omple els seus 
concerts amb música de tot tipus.
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Diumenge 7 de novembre – 19 h

Lluïsos d’Horta
Orfeó de les Corts i Coral Quòrum
Presenten: És amor quan surt del cor
El concert, estrenat a principis de l’any 2000, té un format d’espectacle, 
ja que barreja el cant coral amb interpretació i l’acompanyament de 
piano. Es tracta d’un viatge de l’amor al desamor a través de més de 
vint escenes.

L’Orfeó de les Corts és una agrupació coral nascuda l’any 1958 que 
compta amb membres de diverses edats i que treballa la música com a 
vehicle d’expressió col·lectiva.

La coral Quòrum va néixer a l’escola Itaca de les Corts a finals dels anys 
vuitanta, quan un grup de mestres i familiars d’alumnes es van agrupar 
per cantar.
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Dissabte 13 de novembre – 19.30 h

Centre Sant Pere Apòstol
Actea Cor femení 
Presenta: Actea canta òpera
En aquest cas, el concert és un viatge per diverses òperes que 
compten amb escenes corals dedicades a veus femenines i que 
protagonitzen alguns dels personatges col·lectius arquetípics del món 
operístic: bruixes, gitanes, nimfes i filadores, entre d’altres. S’hi podran 
escoltar melodies de clàssics com Rossini, Donizetti, Bizet, Verdi o 
Wagner, així com d’altres més modernes de Sullivan i Bernstein.

Actea Cor femení neix l’abril de l’any 1992 i, d’aleshores ençà, treballa 
per donar vida a espectacles musicals ben diversos, com ara versions 
coreografiades de jazz o música tradicional xinesa.
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Dissabte 13 de novembre – 21 h

Foment Hortenc 
Esbart Maragall
Presenta: NUeS
Aquest espectacle és el primer treball creat íntegrament per membres 
de l’Esbart Maragall. Es qüestiona si les nostres arrels poden servir per 
ajudar-nos a construir el futur, tot partint de vuit treballs d’arrel amb 
nous llenguatges coreogràfics i musicals.

L’esbart neix l’any 1932, lligat al Casal Catòlic de Sant Andreu. 
Actualment treballa tant en la dansa tradicional com en la de creació. 
Ha presentat espectacles com ara Essències, Imatges i Transicions.
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Diumenge 14 de novembre – 18 h

Lluïsos d’Horta
Esbart Català de Dansaires
Presenta: A plaça!
A plaça! és una mostra de les danses tradicionals que es ballen per les 
festes de tot arreu. L’espectacle mostra una àmplia varietat de balls 
que, en el curs dels anys, han estat recuperats o recollits a l’arxiu de 
l’esbart.

D’ençà dels seus orígens, l’any 1908, l’Esbart Català de Dansaires es 
dedica a la investigació, compilació, conservació i divulgació de la 
dansa catalana amb el màxim rigor històric. És per això que a les 
actuacions del grup s’hi pot veure un ampli repertori de danses de tot 
el país.
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Diumenge 14 de novembre – 18 h

SCE La Lira 
Cor de Cambra ARSinNOVA
Presenta: Vuit segles de música coral catalana
El concert és un recorregut al llarg de la història de la música catalana. 
La proposta busca donar a conèixer la qualitat i la riquesa de diversos 
compositors amb estils molt diversos, començant amb música 
medieval i continuant amb música renaixentista, barroca, clàssica, 
romàntica i modernista.

Fundat l’any 2007, el cor de cambra ARSinNova compta amb una 
vintena de cantaires amb experiència en el món musical i coral. El cor 
té un ampli ventall de repertori i ha realitzat diversos enregistraments. 
També ha guanyat nombrosos premis en concursos nacionals i 
internacionals.
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Dilluns 15 de novembre – 19 h

Casino l’Aliança del Poblenou
Cobles Mediterrània i Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Presenta: Memorial Joaquim Serra
El Memorial és una iniciativa de l’Agrupació Cultural Folklòrica sorgida 
amb el propòsit de recordar el compositor Joaquim Serra alhora que 
se’n projecta la memòria cap al futur. Un element característic de 
la vetllada és l’estrena d’obres d’encàrrec, que habitualment són de 
compositors aliens al món de la cobla.

La cobla Mediterrània va ser fundada l’any 1979 per uns quants 
joves motivats pel desig de conrear el vessant més qualitatiu de la 
música per a cobla. Es dedica especialment a les sardanes, els balls 
vuitcentistes i la música simfònica.

La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda 
l’any 1983, que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol Cobla Ciutat 
de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació, 
treballa especialment la música de concert, programant obres de 
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Diumenge 21 de novembre – 18 h

Casino l’Aliança del Poblenou 
Banda de l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès
Presenta: Un diumenge de musicals a l’Aliança
Amb aquesta audició es vol transformar el Casino en un escenari 
digne del Paral·lel barceloní, el districte teatral de Londres o el mateix 
Broadway. La proposta convida a viure una tarda festiva en què la 
banda interpretarà una tria dels musicals que han fet vibrar el gènere 
des dels seus orígens fins al dia d’avui.

L’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès es va constituir com a 
entitat sense ànim de lucre l’any 1999, amb l’objectiu d’omplir el poble 
de música i fomentar la formació dels seus membres. De fet, l’entitat té 
dues formacions: la banda simfònica i la coral.
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Dissabte 27 de novembre – 18 h

Sants Teatre
Esbart Sant Martí 
Presenta: N9U
Aquest projecte de l’Esbart Sant Martí proposa un viatge per 
l’aprenentatge, des de l’arrel i la terra, creixent amb força i vivint cada 
instant, perquè tot allò nou que ens vingui no ens faci mai por.

L’Esbart Sant Martí fou creat l’any 1945 amb el propòsit de compartir 
per créixer i respectar per ser respectat. L’entitat té un ampli repertori 
de danses tradicionals i de creació, que combina amb un espectacle 
visual de primera línia.
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Dissabte 27 de novembre – 18 h

Teatre de Sarrià 
Esbart Català de Dansaires
Presenta: A plaça!
A plaça! és una mostra de les danses tradicionals que es ballen a les 
festes de tot arreu. L’espectacle mostra una àmplia varietat de balls 
que, en el curs dels anys, han estat recuperats o recollits a l’arxiu de 
l’esbart.

D’ençà dels seus orígens, l’any 1908, l’Esbart Català de Dansaires es 
dedica a la investigació, compilació, conservació i divulgació de la 
dansa catalana amb el màxim rigor històric. És per això que a les 
actuacions del grup s’hi pot veure un ampli repertori de danses de tot 
el país.
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Dissabte 27 de novembre – 20 h

Ateneu del Clot
Cor Aurica
Presenta: Poesia en cançó
Un concert familiar que gira al voltant del joc, els pensaments i els 
records d’infància a partir dels poemes populars i d’autor del segle xx. 
Cantarem i contemplarem les escenes quotidianes dels poemes per a 
canalla de Madeleine Ley, Maurice Carême i Karl Schong, entre d’altres.

Fundat l’any 1995 a Badalona, Aurica és un cor amb un repertori que 
cobreix música de totes les èpoques: del Renaixement al segle xx. A 
més, ha produït diversos concerts teatralitzats i els darrers anys s’ha 
constituït com a cor de veus blanques.
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Dilluns 29 de novembre – 19 h

Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Presenta: Presentació del CD dedicat a la música   
de Fèlix Martínez Comín
L’any passat es va celebrar el centenari del naixement del compositor 
Fèlix Martínez i Comín, i la cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona li va 
fer un homenatge en forma de CD.

La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda 
l’any 1983 que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol Cobla Ciutat 
de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació, 
treballa especialment la música de concert, programant obres de 
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Diumenge 12 de desembre – 12 h

Casino l’Aliança del Poblenou 
Corals Trencacors i Les Flors de Maig
Presenten: Concert-suite de musicals d’Albert Guinovart
Aquest concert és la suma de diverses interpretacions corals amb 
música instrumental extretes dels coneguts musicals Flor de nit i Mar i 
cel. Flor de nit es va estrenar l’any 1992, amb text de Manuel Vázquez 
Montalbán, i Mar i cel és una obra de teatre musical de Xavier Bru de 
Sala, basada en l’obra d’Àngel Guimerà, estrenada l’any 1987. Ambdues 
van ser portades al teatre per la companyia Dagoll Dagom.

Trencacors és la coral d’adults de l’escola de música i JPC del Raval 
barceloní. El conjunt va ser fundat l’any 2019 i està ple d’energia i 
motivació pel cant coral, amb ganes d’emprendre grans reptes. L’ACR 
Les Flors de Maig va ser fundada el 1925 al cor de Ciutat Vella. Amb 
quasi un segle d’història, ha iniciat un procés de creixement i millora 
artística. Aquests dos grups corals s’han unit per oferir aquest concert 
excepcional amb les interpretacions corals i la música instrumental 
d’aquests dos coneguts musicals.
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Diumenge 12 de desembre – 18 h

Centre Moral i Cultural del Poblenou 
Esbart Dansaire de Mollet del Vallès
Presenta: Un país de festa
Quatre muntatges coreogràfics diferenciats convergeixen en un 
espectacle que defineix el caràcter més festiu de les danses del nostre 
país. El recorregut s’inicia amb les Gitaneries, segueix amb les Cançons 
de taverna, continua amb els Colors de Carnaval i finalitza amb els 
Aires de jota.

Nascut l’any 1995 al teatre municipal de Can Gomà, l’Esbart Dansaire 
de Mollet aposta des dels seus inicis per crear espectacles d’arrel 
tradicional que expliquin una història, una idea i una manera de fer. 
Amb aquesta voluntat, creen elements únics amb formes i eines 
contemporànies.
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Diumenge 12 de desembre – 18 h

Sants Teatre
Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris
Presenta: Mites musicals del segle xx
Recull de diverses peces musicals emblemàtiques del segle passat. 
Entre d’altres, se sentiran peces de Madonna, del Dúo Dinámico, de 
Charles Chaplin, de Michael Jackson, de Sau, de Frank Sinatra, de 
Raphael, de Pavarotti i de Nino Bravo.

La banda va néixer a Nou Barris l’any 1989 per iniciativa de l’Agrupació 
Sardanista l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes. Durant aquests trenta 
anys d’història ha fet més de vuit-centes actuacions i ha publicat 
diversos discos d’estils ben variats.
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Dijous 23 de desembre – 19 h

Casino l’Aliança del Poblenou
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Presenta: Concert de Nadal, amb Josep Fadó
Tot i que el cicle de cobla a Barcelona continua, el cicle de cultura 
popular als ateneus s’apropa a la seva fi amb un concert amb esperit 
nadalenc a l’Aliança del Poblenou.

La cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona és una formació nascuda 
l’any 1983 que l’any 1997 esdevingué guanyadora del títol Cobla Ciutat 
de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament. D’ençà de la seva fundació, 
treballa especialment la música de concert, programant obres de 
referència, obres oblidades i música de nova creació.
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Dijous 23 de desembre – 19 h

Lluïsos d’Horta 
Societat Coral la Badalonense
Presenta: Un musical de Nadal
Es tracta d’un musical escrit per commemorar el desè aniversari del 
cor jove de la Badalonense. Amb aquesta premissa, totes les corals de 
l’entitat (el cor mixt, el cor jove, el cor rock i el grup de musicals) es 
troben per estrenar aquest espectacle escrit per Albert López-Vivancos 
amb música de Josep Muñoz i Costa.

La Societat Coral la Badalonense té els orígens pels volts de l’any 
1852 en les trobades dels grups d’obrers, artesans, pescadors, corders 
i teixidors al voltant del Cafè de Can Clarós. Inicialment, el cor fou 
conegut com el Coro de Badalona i, amb el pas dels anys, s’ha convertit 
en una entitat molt lligada al teixit cultural badaloní.
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Ateneu del Clot
Carrer de la Muntanya, 16 bis. 08026. Telèfon: 932 329 908
www.ateneudelclot.com

La Farinera Ateneu del Clot és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1978 
i situada al barri del Clot. La seva prioritat és oferir al veïnat diverses opcions per 
al desenvolupament integral de la personalitat a partir del lleure, el temps lliure, la 
formació, l’educació i el creixement personal.

Aurica. 27 de novembre, a les 20 h

Casal Catòlic de Sant Andreu
Carrer de Pons i Gallarza, 58. 08030. Telèfon: 933 453 001
www.lawebdelcasal.cat

Casal Catòlic de Sant Andreu de Palomar, una entitat oberta a les associacions i els 
moviments cívics andreuencs que ha esdevingut el centre neuràlgic del barri. Dins del 
centre hi tenen cabuda diverses entitats, com ara la secció d’escacs, el grup de tennis 
taula, els Pastorets i l’Esbart Maragall.

Banda La Valenciana. 17 d’octubre, a les 18 h
Banda simfònica de Roquetes – Nou Barris. 24 d’octubre, a les 18 h

Casino l’Aliança del Poblenou
Rambla del Poblenou, 42. 08005. Telèfon: 932 252 814
www.casinoalianca.cat

 El Casino l’Aliança del Poblenou és una entitat de caràcter recreatiu, 
 cultural, social i mutualista fundada el 1869. Després de passar per 
diverses seus, des del 1944 se situa a la rambla del Poblenou. Les seccions de l’entitat 
organitzen tota mena d’activitats culturals i esportives, entre les quals sempre ha 
destacat el teatre. De fet, l’entitat compta amb una secció teatral des del 1873.

Cobla Contemporània. 4 d’octubre, a les 19 h
Cobla Ciutat de Girona. 18 d’octubre, a les 19 h
Esbart de Rubí. 24 d’octubre, a les 18 h
Cobles Mediterrània i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. 15 de novembre, a les 19 h
Banda de l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès. 21 de novembre, a les 18 h
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 29 de novembre, a les 19 h
Corals Trencacors i Les Flors de Maig. 12 de desembre, a les 12 h
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 20 de desembre, a les 19 h

E l s  a t e n e u s  p a r t i c i p a n t s
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El Centre de Gràcia
Carrer de Ros de Olano, 9. 08012. Telèfon: 932 181964
www.elcentregracia.cat

            Nascut arran de la revolució del setembre de 1868, el Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia tenia la finalitat de fomentar les escoles catòliques a Gràcia. Al 
llarg dels anys, la història ha convertit el Centre en l’espai de trobada que és avui, amb 
nombroses activitats i seccions com la coral Baluern, la colla de Sant Medir Els Amics i 
els Pastorets, entre d’altres.

Esbart Ciutat Comtal. 17 d’octubre, a les 18 h

Centre Moral i Cultural del Poblenou
Carrer de Pujades, 178. 08005. 
Telèfon: 934 853 699
www.elcentrepoblenou.cat

Nascut l’any 1910, d’aleshores ençà el Centre ha dut a terme una important tasca social, 
educativa, cultural, esportiva i d’esbarjo. Així, l’associació homònima que el gestiona ha 
aconseguit que el barri del Poblenou sempre tingués la cultura catalana ben present. 
Ha rebut diverses distincions, com ara la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajuntament de 
Barcelona, el Premi Sant Martí i la Creu de Sant Jordi, entre d’altres reconeixements.

Banda de Música del Prat de Llobregat. 7 de novembre, a les 18 h

Esbart Dansaire de Mollet del Vallès. 12 de desembre, a les 18 h

Centre Sant Pere Apòstol
Carrer de Sant Pere Més Alt, 25. 08003. 
Telèfon: 932 682 509
www.centresantpere.cat

El Centre Sant Pere Apòstol és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1892 
al barri de Sant Pere de Barcelona. Actualment té uns quatre-cents socis i hi ha una 
vintena d’entitats i col·lectius que hi fan activitats, com ara teatre, sardanes, cant 
coral, diables, gegants, grup d’escoltes... El centre també fa una bona contribució al 
conjunt de l’activitat sociocultural del barri, gràcies als espais amb què compta: sala 
d’exposicions, auditori, teatre, sales per a conferències... 

Beat Band de l’Associació Musical Symphocat. 2 d’octubre, a les 20 h  
(al Teatre Gespa)

Actea cor femení. 13 de novembre, a les 19.30 h      
(a l’Auditori de Cullell i Fabra)

Sala Poblenou
Centre Moral i Cultural del Poblenou
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Foment Hortenc
Carrer Alt de Mariner, 15. 08032. Telèfon: 934 291040
www.fomenthortenc.cat

               L’activitat principal d’aquesta associació cultural fundada el 1917 
són les arts escèniques, disciplina que practiquen els set-cents socis que en formen 
part i que tenen com a cites ineludibles Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres i 
l’espectacle comicomusical El tomàquet. Al Foment Hortenc també s’hi fan activitats 
com ara tallers, balls, exposicions, jocs de cartes i moltes més. El 2006 van rebre la 
Medalla d’Honor de Barcelona.

Banda la Valenciana. 7 de novembre, a les 12 h 
Cor femení Voxalba. 2 d’octubre, a les 21 h
Esbart Maragall. 13 de novembre, a les 21 h

SCE La Lira
Carrer de Coroleu, 15. 08030. Telèfon: 936 676 217
www.scelalira.cat

L’SCE La Lira és una entitat de cultura popular vinculada a Sant Andreu de Palomar 
des de 1870. Actualment acull l’activitat de diverses seccions vinculades a disciplines 
esportives, com ara el Club Escacs La Lira, Club Esportiu Balles? i el Club Tennis Taula 
Sant Andreu. També hi tenen seu entitats del món a la cultura tradicional com el Grup 
Sardanista Maig o l’Orfeó La Lira. Les arts escèniques també hi tenen un pes destacat, 
perquè l’SCE La Lira acull la programació regular dels grups residents La Lira Teatre i el 
grup Somni Teatre Solidari.

ARSinNOVA. 14 de novembre, a les 18 h

Lluïsos d’Horta
Carrer de Feliu i Codina, 7-9. 08031. Telèfon: 934 277 327
www.lluisoshorta.cat

És una associació sociocultural i esportiva fundada el 1866 per tal de fomentar la 
cultura, l’esport, l’esbarjo i la formació, al barri d’Horta, des del voluntariat. Les activitats 
que s’hi fan tenen a veure amb les arts escèniques, el teatre amateur, el tennis taula, 
la fotografia, el cinema, les excursions, l’esbart i el cant coral. També s’hi programen 
actuacions musicals en directe, jazz, espectacles professionals i amateurs, projeccions 
de cinema, exposicions i tallers.

Banda de Música de Sabadell. 10 d’octubre,a les 18 h
Orfeó de les Corts i Coral Quòrum. 7 de novembre, a les 19 h
Esbart Català de Dansaires. 14 de novembre, a les 18 h
La Badalonense. 23 de desembre, a les 19 h
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Sants Teatre
Carrer d’Antoni de Capmany, 72-76. 08014
Telèfon: 933 325 037
www.ccsants.cat

Aquesta entitat cívica fundada el 1878 fa activitats culturals, esportives i d’esplai, 
com ara teatre, amb Els Pastorets, o cant, amb la Coral Estel. Les seccions mantenen 
el principi fundacional de l’entitat: ajudar a adquirir formació. El centre té una vida 
sociocultural important a Sants, com a espai de trobada i difusió d’iniciatives.

Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc. 17 d’octubre, a les 18 h

Esbart Ciutat Comtal. 30 d’octubre, a les 18 h
Esbart Sant Martí. 27 de novembre, a les 18 h
Banda de Roquetes – Nou Barris. 12 de desembre, a les 18 h

Teatre de Sarrià
Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8. 08034
Telèfon: 932 039 772
www.teatredesarria.cat

El Teatre de Sarrià és gestionat per l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, 
en conveni amb la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. L’entitat va començar l’activitat 
el 1896. El centre compta amb diverses seccions —infantils, juvenils i de cultura 
popular— i grups de teatre, música, dansa i esport. També organitza activitats socials i 
de voluntariat, excursions, exposicions, conferències i debats.

Cor Albada de l’Agrupació Cor Madrigal i Cor Jove de la Coral Sant Jordi.  
17 d’octubre, a les 18 h
Esbart Català de Dansaires. 27 de novembre, a les 18 h
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 www.barcelona.cat/culturapopular

 @cultupopularbcn   @ateneuscat

 @culturapopularbcn   @AteneusCatalunya

 @culturapopularbcn  @ateneuscat 

 Cultura Popular Barcelona
  Federació d’Ateneus de Catalunya

S e g u e i x - n o s  a  l e s  x a r x e s !

E n t r a d e s :
Preu: taquilla inversa.

Podeu reservar les entrades a:
Cobles: www.entrapolis.com

Bandes, corals i esbarts: www.culturapopular.ateneus.cat

O també directament a les taquilles dels ateneus.

M e s u r e s  c o v i d - 1 9

   És obligatori l’ús de mascareta.

Respecteu les mesures de seguretat de cada 
ateneu.

Tots els ateneus compleixen les mesures 
establertes al protocol anticovid vigent.

https://www.youtube.com/c/culturapopularbcn
https://www.youtube.com/channel/UCqbX259kJoIYwE5FBuZQ9ug


Vols estar al dia de les activitats de cultura 
popular que es fan a la ciutat?

Subscriu-te al nostre butlletí i no deixis escapar 
cap detall de les festes i tradicions barcelonines!

Clica aquí!

http://e-bcn.cat/butlletins/cultura/ca/index.html?newsletter=popular

