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Bandes, cobles, corals i esbarts 
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de 2019

Banda del Col·legi Pare Manyanet de Barcelona
La formació es va crear l’any 1968 en aquest col·legi 
de les Corts, amb la voluntat de promoure l’afecció 
per la música i de potenciar la formació integral dels 
alumnes. Per això és una banda infantil i juvenil: és 
formada per una trentena de membres que tenen 
entre vuit anys i vint-i-cinc. Presenten l’espectacle 
de miscel·lània musical Un passeig pel ball i la dansa.

Banda Simfònica Roquetes -     
Nou Barris de Barcelona 
La banda va néixer a Nou Barris l’any 1989 per ini-
ciativa d’una de les institucions de cultura popular 
més veteranes i importants del districte: l’Agrupació 
Sardanista l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes. Durant 
aquests trenta anys d’història han fet més de vuit-
centes actuacions i han publicat diversos discs d’es-
tils ben variats. Presenten el concert de bandes so-
nores de films Llums, càmera… acció!

Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona 
D’ençà que fou fundada, l’any 1983, la cobla titular de 
la ciutat de Barcelona ha sabut barrejar a la perfecció 
la tradició i la modernitat en els seus concerts, espec-
tacles i discs. Aquesta vegada presenten dos concerts: 
un acompanyats del cantant Roger Mas i un altre amb 
la Colla Sardanista Mare Nostrum. 

Colla Sardanista 
Mare Nostrum
Aquesta colla de 
competició va ser 
creada l’any 1976 
i forma part del 
grup sardanista 
Xaloc. Participa 
dansant en l’es-
pectacle És alegria, és sardana! de la Cobla Sant Jordi - 
Ciutat de Barcelona. 

Cor de Cambra 
Dyapason
Aquest cor de 
cambra format 
per quinze veus 
mixtes va ser fun-
dat l’any 1988 amb 

l’objectiu d’interpretar un repertori poc habitual en 
aquells moments per a una formació d’aquestes carac-
terístiques. Presenta De punteta i de... cançó. Cançons i 
danses de festa, amb arpa i piano acompanyat de l’Es-
bart de Sarrià. És un espectacle de cançons i danses de 
festa amb acompanyament d’arpa i piano. 

Cor Jove de la Coral Sant Medir
És una formació coral formada per una vintena de 
joves d’edats compreses entre quinze anys i vint-i-
cinc. L’entitat,  funda-
da l’any 1956, ha de-
senvolupat durant tot 
aquest temps una sò-
lida trajectòria. El seu 
Cor Jove presenta el 
concert-espectacle 
Believe, creat a partir 
d’idees pròpies i re-
pertori per a tothom.

Cor Voxalba.  
30è aniversari
Amb trenta anys 
de trajectòria, la 
peculiar fórmula 
del cor femení Vo-
xalba 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. Presenten el concert Dorm, infant, dorm, basat en 
cançons de bressol de tot el món.

Esbart Català 
de Dansaires
Aquesta agru-
pació de dan-
sa és una de 
les primeres 
que es van 
formar al país 
i la més anti-
ga de les que 
es mantenen 
actives. Tots aquests anys ha recuperat desenes de 
danses. Amb motiu del 110è aniversari, presenta A pla-
ça! 110 anys de dansa, un espectacle que et trasllada 
al bell mig d’una festa major de Catalunya. 

Esbart de Sarrià
L’Esbart de Sarrià és una entitat fundada l’any 1954 que 
actualment és formada per un cos de dansa de més de 
vint ballarins. D’ençà del 1976 es dedica a interpretar 
danses de tots els territoris de parla catalana. En el ci-
cle, participa dansant en l’espectacle de dansa i veu, De 
punteta i de... cançó. Cançons i danses de festa, amb 
arpa i piano, acompanyat del Cor de Cambra Dyapason. 

Esbart Sant Martí de Barcelona
Creat l’any 1945, treballa per a la dansa i per a la difu-
sió de la cultura del país. Des del 1992, ofereix espec-
tacles que combinen l’essència de la dansa tradicional 
i elements de creació. A Toc d’inici fan un homenatge a 
Barcelona i a les entitats que han bastit el teixit cultu-
ral i la unió de persones tan diferents que representen 
la ciutat.
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Ara fa dos anys que va arrencar el cicle de 

Cultura Popular als Ateneus amb l’objectiu 

d’unir dues tradicions molt importants a 

la nostra ciutat: la cultura ateneística i les 

diverses expressions de cultura popular 

que tenim a Barcelona. Les actuacions són 

un seguit d’espectacles creats per grups 

de cultura popular de la ciutat que, per la 

seva qualitat artística, no poden ser exhibits 

a l’espai públic. Per això es posen a la 

disposició de bandes, cobles, entitats corals i 

esbarts els espais de diversos ateneus que hi 

ha a Barcelona i que formen part de la Xarxa 

d’Ateneus de Catalunya. 

I precisament és la varietat allò que 

caracteritza el programa present: entre els 

mesos de febrer, març i abril el cicle proposa 

nou concerts d’estils ben variats en cinc 

ateneus que hi ha repartits per tot Barcelona. 

S’hi destaquen propostes que fusionen 

disciplines diverses, com ara veu i cobla, 

cançó i dansa, cobla i sardanes... També hi 

trobareu els darrers espectacles de creació 

dels esbarts barcelonins, ritmes d’arreu i 

bandes sonores de films interpretades per 

música de banda i concerts de cant coral 

amb molta personalitat.

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

Foment Hortenc
Carrer Alt de Mariner, 15
08032 Barcelona
Tel. 934 291 040 
www.fomenthortenc.cat/web2.0

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

Sants Teatre del Centre
Carrer d’Antoni de Capmany, 72-76
08014 Barcelona
Telèfon: 933 325 037
www.ccsants.cat

Teatre de Sarrià
Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8
08034 Barcelona
Telèfon: 932 039 772
www.centredesarria.entitatsbcn.net
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Casino l’Aliança del Poblenou
El Casino l’Aliança del Poblenou és una entitat de ca-
ràcter recreatiu, cultural, social i mutualista fundada 
el 1868. Després de passar per diverses seus, des del 
1944 és situat a la rambla del Poblenou. Les seccions 
de l’entitat organitzen tota mena d’activitats culturals 
i esportives, entre les quals sempre s’ha destacat el 
teatre. De fet, l’entitat compta amb una secció teatral 
des del 1873. Aquesta entitat, enguany celebra el 150è 
aniversari.

Foment Hortenc
Associació cultural fundada el 1917, té com a activitat 
principal 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 Fo-
ment 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.   

Lluïsos d’Horta
És una associació sociocultural i esportiva fundada el 
1866 com a centre catòlic. Les activitats que s’hi fan 
són vinculades a les seccions que la integren: cinema, 
excursionisme, cultura popular, fotografia, tennis tau-
la, a més de teatre. També s’hi programen actuacions 
musicals, projeccions de cinema, exposicions i tallers.

Sants Teatre del Centre
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.

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

PROGRAMA

Dissabte 9 de febrer
Casino l’Aliança del Poblenou
21.30 h
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona. Concert inaugural del 150è aniversari 
del Casino l’Aliança del Poblenou 
Preu: 20 euros*
*Entrades a www.atrapalo.com

Diumenge 17 de febrer
Lluïsos d’Horta
12.15 h
Cor Jove de la Coral Sant Medir
Believe
Preu: 6 euros

Diumenge 3 de març
Teatre de Sarrià
18.00 h
Cor de Cambra Dyapason i Esbart de Sarrià
De punteta i de... cançó. Cançons i danses de 
festa, amb arpa i piano.
Preu: 6 euros

Diumenge 24 de març
Foment Hortenc
18.00 h
Cor Voxalba. 30è aniversari
Dorm, infant, dorm
Preu: 6 euros

Dissabte 30 de març
Foment Hortenc
21.00 h
Esbart Sant Martí de Barcelona
Toc d’inici
Preu: 6 euros

Dissabte 6 d’abril 
Sants Teatre del Centre
19.00 h
Banda Simfònica Roquetes - Nou Barris de 
Barcelona
Llums, càmera… acció!
Preu: 6 euros

Diumenge 7 d’abril
Lluïsos d’Horta
12.15 h
Banda del Col·legi Pare Manyanet de Barcelona
Un passeig pel ball i la dansa
Preu: 6 euros

Diumenge 7 d’abril
Casino l’Aliança del Poblenou
18.00 h
Esbart Català de Dansaires
A plaça! 110 anys de dansa
Preu: 10 euros*
*Entrades a www.atrapalo.com

Diumenge 14 d’abril
Casino l’Aliança del Poblenou
18.00 h
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona amb la Colla 
Sardanista Mare Nostrum
És alegria, és sardana!
Preu: 6 euros

Les entrades es poden adquirir anticipadament  
en aquesta adreça:
https://www.entrapolis.com/organitzador/ 
federacio-dateneus-de-catalunya

O també directament a les taquilles dels teatres. 

barcelona.cat/culturapopular

@cultupopularbcn          culturapopularbcn
bcn_culturapopular


