Cicle de concerts de cobla al Casino
l’Aliança del Poblenou de Barcelona

Amics dels Concerts, secció de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, presenta aquesta temporada
2021-22 el Cicle de Cobla a Barcelona amb dotze concerts que tindran lloc al teatre Casino l’Aliança del
Poblenou. També hi col·laboren en l’organització l’Ajuntament de Barcelona (ICUB, Cultura Popular als
Ateneus i Foment de la Sardana) i el mateix Casino l’Aliança.
El dilluns 4 d’octubre arribarà el primer concert (19 h), a càrrec de la Cobla Contemporània entorn del CD
Contemporanis 10 i la Supersardana de l’any. Encara aquest 2021 continuaran les actuacions amb la Cobla
Ciutat de Girona (18 d’octubre) i un programa dedicat a Amadeu Vives; i amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona i la Cobla Mediterrània (15 de novembre) per oferir el Memorial Joaquim Serra. Novament la
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona protagonitzarà els concerts següents, amb la celebració del centenari
del Foment de la Sardana (25 de novembre), amb el CD Tríptic de records (29 de novembre) i amb el
Concert de Nadal (23 de desembre).
Aquesta formació també assumirà cinc dels sis concerts de la temporada durant l’any 2022: el 10 i el 24
de gener celebrant els cents anys de la Cobla Barcelona i els vint-i-cinc de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona; el 14 de febrer, commemorant el centenari de Manuel Oltra, i el 7 i el 21 de març amb un
programa dedicat a la dona i la sardana i a autors retrobats, respectivament. Per la seva banda, la Cobla
Mediterrània i la Coral Belles Arts oferiran el concert del 28 de febrer. En l’assistència als concerts se
seguiran totes les mesures sanitàries, que s’aniran adaptant segons l’evolució de la pandèmia i les
normatives vigents en cada moment.
Tots els concerts començaran a les 19 h, excepte el del centenari del Foment de la Sardana, que ho farà a
les 19.30 h, i son d’entrada lliure amb reserva prèvia (es pot fer aquí i presencialment a les taquilles del
teatre Casino l’Aliança, rambla del Poblenou, 42). Per al concert del Memorial Joaquim Serra cal reservar
entrada en aquest correu electrònic info@acfbarcelona.cat, mentreque per al concert Foment de la
Sardana en aquest altre fomentsardana@hotmail.com.
Imatge destacada: interior del teatre Casino l’Aliança del Poblenou

