Cor del SCIC

Cultura
Popular

El Cor del SCIC representa el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Ha actuat a totes les edicions del
festival Europa Cantat Junior des del 2003, i el juliol del
2017 va participar en la inauguració de l’onzena edició
del World Symposium on Choral Music, que es va celebrar a L’Auditori de Barcelona. En aquest cicle actuaran
cinc cors del Barcelonès: Coloraines, L’Esquitx, L’Espurna
i Musicant, de Barcelona i Els Matiners, de l’Hospitalet de
Llobregat. Juntament amb l’Orfeó LaLira, presenta l’espectacle Dels orígens al futur.

Jove Banda Simfònica de Barcelona

Banda de la Societat Musical del País Valencià

La Banda va néixer com a Banda Simfònica Manyanet de Sant Andreu amb l’objectiu de promocionar la
cultura musical i els seus valors i divulgar la idea de
la música com a vehicle de solidaritat, cultura, educació, convivència i integració, i va realitzar diversos
concerts i col·laboracions. El 2018 el director Domènec González va ampliar el projecte creant la Jove
Banda Simfònica de Barcelona. Presenten l’espectacle Música & Mediterrània.

L’anomenada La Valenciana, fundada el 1979, està formada per més de setanta músics, dirigits per Vicent
Pérez. Les sardanes, els balls vuitcentistes i música simfònica són la base de la seva programació. L’any 2016
la banda va experimentar un gran creixement i es va
integrar a la Federació Catalana de Societats Musicals.
Durant els anys següents, l’entitat es va consolidar a
la Vila de Gràcia i a la ciutat de Barcelona. Presenten
Concert de música festera: moros i cristians a Barcelona.

Cor Ariadna
Va néixer entre els anys 1973 i 1974 a iniciativa de Montserrat Bonet. Des del gener de l’any 2018 Xavier García
Cardona n’és el director. Ha participat en diversos intercanvis internacionals, trobades i concursos d’arreu d’Europa. En el marc del seu 40è aniversari va oferir un repertori d’obres diverses a partir de textos de Shakespeare.
Presenten el concert Kejaritomene (gràcia plena!).

als

Ateneus

Cobla Mediterrània
Va ser fundada l’any 1979 i actualment té com a director a Bernat Castillejo. Les sardanes, els balls vuitcentistes i la música simfònica formen la base els seus vint-icinc anys d’existència. Han actuat en grans escenaris del
nostre país i de l’estranger, han publicat més de trenta
treballs discogràfics i han rebut diversos premis a la
seva trajectòria. Realitzaran tres concerts: presentació
del CD Aventures, En record de Viladesau i un concert
nadalenc.

Banda Simfònica Roquetes - Nou Barris
Va ser fundada el 1989 i, juntament amb el seu director actual Daniel Navarro, sumen més de set-centes
actuacions al llarg de la seva història tant arreu de
Catalunya, —al Palau de la Generalitat, al Palau de la
Música Catalana o a la cerimònia inaugural dels Jocs
Olímpics de Barcelona— com en altres països. La Banda es compon de cinquanta músics. Presenta l’espectacle Mosaic Musical 2018.

Cor de cambra Fòrum Vocal
El cor de cambra Fòrum Vocal va iniciar les seves activitats l’any 1994. Actualment, amb Xavier Sans com a
director, el formen trenta-vuit cantaires amb una sòlida
formació musical i gran experiència en el món coral.
Amb un repertori que inclou des de música medieval
fins a música del nostre segle, han actuat arreu de Catalunya i a Bèlgica. Presenten l’espectacle EnCANTEM,
de mites llegendes, històries i tradicions.

Orfeó La Lira
Fundat l’any 1977 com a Harmonia, l’any 1984 es va integrar a la Societat Coral La Lira i va prendre el nom actual. Aquesta coral de veus mixtes ha realitzat nombrosos
concerts dins i fora del nostre país acompanyada del seu
director, Carles Grèbol i Cervera, i de M. Dolors Ximenes
i Castells al piano. És membre de la Federació de Cors
de Clavé. Juntament amb el Cor del SCIC, presenta l’espectacle Dels orígens al futur.

Bandes, cobles, corals i esbarts
setembre, octubre, novembre
i desembre de 2018

D’altra banda, el món dels ateneus reflecteix
la vitalitat cultural de la societat civil i divulga
les diferents disciplines de la cultura popular
catalana. A Barcelona hi ha diversos centres
centenaris, en alguns dels quals tindran lloc un
seguit d’actuacions.
Enguany, sota l’organització de l’Ajuntament
de Barcelona, diversos grups artístics s’han
coordinat amb la Federació d’Ateneus i amb
Adifolk per crear un cicle d’actuacions de
diferents disciplines de la cultura popular,
Cultura Popular als Ateneus: Bandes, Cobles,
Corals i Esbarts. Entre els mesos de maig i juny
van tenir lloc concerts de bandes i actuacions
de corals i esbarts en diversos ateneus històrics
de la ciutat. El cicle continua durant els mesos
de setembre, octubre, novembre i desembre
amb actuacions de bandes, cobles i cors. Els
ateneus on tindran lloc aquests concerts són
els Lluïsos d’Horta, Sants Teatre del Centre, el
Foment Hortenc i l’Aliança del Poblenou.

PROGRAMA

L’Aliança del Poblenou

Dissabte 29 de setembre

L’Aliança del Poblenou es va fundar l’any 1869, però
fins al 1929 no es va establir a la seva seu actual. Va
esdevenir un punt neuràlgic d’activitat quotidiana del
Poblenou. Disposen de diferents sales diàfanes on fer
activitats com teatre, classes de ball, cant coral, exposicions, manualitats, jocs d’oci i moltes més.

Lluïsos d’Horta
19.00 h
Cobla Mediterrània
Presentació del CD Aventures

Diumenge 14 d’octubre
Sants Teatre del Centre
18.00 h
Banda Simfònica Roquetes - Nou Barris
Mosaic musical 2018

Diumenge 14 d’octubre
L’Aliança del Poblenou
18.00 h
Cor del SCIC i Orfeó La Lira
Dels orígens al futur

Diumenge 21 d’octubre
Lluïsos d’Horta
18.00 h
Jove Banda Simfònica de Barcelona
Música & Mediterrània

Divendres 26 d’octubre
L’Aliança del Poblenou
22.00 h
Banda de la Societat Musical del País Valencià
Concert de música festera: moros i cristians a
Barcelona

Dissabte 17 de novembre
Foment Hortenc
21.00 h
Cor de cambra Fòrum Vocal
EnCANTEM, de mites llegendes, històries i tradicions

Diumenge 18 de novembre
Lluïsos d’Horta
12.00 h
Cor Ariadna
Kejaritomene (gràcia plena!)

Diumenge 18 de novembre
Foment Hortenc
18.00 h
Cobla Mediterrània
En record de Viladesau

Diumenge 16 de desembre
Sants Teatre del Centre
18.00 h
Cobla Mediterrània
Concert nadalenc

Preu de cada concert:
6 euros
Les entrades es poden adquirir en aquesta web:
www.tictactiquet.com/associacio/ateneus

Foment Hortenc
Associació cultural fundada el 1917, té com a activitat
principal les arts escèniques, disciplina que practiquen
els set-cents socis que formen aquesta associació 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 es fan altres activitats com tallers, balls, exposicions, jocs de cartes i
moltes més. El 2006 van rebre la Medalla d’Honor de
Barcelona.

Lluïsos d’Horta
Es tracta d’una associació sociocultural i esportiva fundada el 1866 com a centre catòlic. Les activitats que
s’hi fan estan vinculades a les seccions que en formen
part: cinema, excursionisme, cultura popular, fotografia i tenis taula, a més de teatre. També s’hi programen
actuacions musicals, projeccions de cinema, exposicions i tallers.

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

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 important vida sociocultural
a Sants com a espai de trobada i difusió d’iniciatives.

barcelona.cat/culturapopular
@cultupopularbcn
bcn_culturapopular

culturapopularbcn

DL B 22178-2018

C

om tothom sap, Catalunya és rica en
cultura popular, i, des de fa molt anys, el país
té unes tradicions ben arrelades que passen de
generació en generació. Durant la Renaixença
és quan es van començar a denominar esbarts
els grups de dansa, però no va ser fins al 1901
que se’n crea el primer. També apareixen les
cobles, que acompanyen la sardana, entre
altres balls, tot i que no és fins a la segona
meitat del segle xix que va néixer la cobla
moderna gràcies a Pep Ventura. Igualment,
va ser en aquest període que va prendre
força el moviment cultural de les corals,
conegudes perquè són el canal d’expressió
de les reivindicacions populars mitjançant les
seves cançons. Un altre bon exemple de la
vinculació associativa al món musical són les
bandes, que són una tradició molt arrelada a
tots els territoris de parla catalana, sobretot a
les Terres de l’Ebre i al País Valencià.

