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Concert 
de cant coral
Catalunya Coral

Concert de Santa Cecília, patrona de la música, 
dins del cicle Catalunya Coral que organitza, per 
tot Catalunya, la Federació Catalana d’Entitats 
Corals.

Coral Renaixença de Sant Boi de Llobregat; direcció: Marc Díaz | Coral 
SI FA SOL de Santa Margarida de Montbui; direcció: Pau Carol | Coral El 
Gínjol de Maçanet de la Selva; direcció: Judit Giralt

DATA HORA LLOC PREU

20/11 
diumenge

19 h Parròquia de  
Sant Baldiri

Gratuït



De Sant Boi a 
Broadway per Nadal
Sant Boi Camerata Orquestra  
de Cambra A4 Cordes

Una nit de Nadal apassionant en què travessarem 
el mar de l’Atlàntic des de la butaca de l’auditori 
repassant alguns dels grans èxits del teatre 
musical de la història. El viatge musical ens 
portarà des de la ciutat bressol dels musicals de 
Broadway, juntament amb el West End de Londres 
fins al centre dels musicals de casa nostra, el 
Paral·lel de Barcelona.

DATA HORA LLOC PREU

27/11 
diumenge

19 h Can 
Massallera

General: 8 € 
Reduïda: 5 €



Concert de Nadal
Orquesta de Cambra Terrassa 48

Diuen que acabar l’any i encarar l’inici d’un nou 
any és intentar un punt de partida nou, un resum 
que ens porta a un munt de propòsits per intentar 
que el nostre pas per la vida esdevingui millor per 
a nosaltres, per a les altres persones i per l’espai 
on habitem.

Tot un intent de millora personal, una millora 
que la música i els seus jocs sonors i expressius 
ens pot ajudar en la part emocional humana.

Organitza: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

DATA HORA LLOC PREU

17/12 
dissabte

19 h Can 
Massallera

General: 8 € 
Reduïda: 5 €



Forever young, 
25 anys cantant
Coral Pedres Blanques

La coral va néixer un dimarts de setembre de 1995, 
quan una vintena d’amics i veïns del barri de Can 
Carreres es van reunir per primera vegada i aquell 
mateix any per Nadal va fer el seu primer concert.

Amb el temps es van anar afegint més cantai-
res fins formar la coral actual amb la direcció del 
mestre Càndid Rodríguez. Aquest aniversari ens 
va agafar en plena pandèmia i confinament, i per 
fi aquest será el concert que fem per celebrar 
aquests 25 anys.

Direcció: Càndid Rodríguez

DATA HORA LLOC PREU

18/12 
diumenge

19 h Can 
Massallera

Gratuït



Concert  
de cap d’any
Coral Renaixença i infantils

Tradicional concert de cap d’any de la coral 
Renaixença i les seves corals infantils obert a tots 
els ciutadans de Sant Boi.

Missa brevis Sancti Joannis de Deo, Joseph Haydn | Coral Renaixença; 
direcció: Marc Díaz. Conjunt instrumental | Coral Patim-Patam; direcció: 
Núria Colomer, Júlia Sánchez | Coral Esqueix; direcció: Marina Gallach, 
Alba Vidal

DATA HORA LLOC PREU

1/1 
diumenge

19 h Parròquia de  
Sant Baldiri

Gratuït



Òpera familiar
Cia Il·luminatti, Quasi Opera

Tres cantants d’òpera estan a punt de començar 
un concert i no tenen vestuari, ni decorat, ni el 
més important, pianista acompanyant. A més, 
un d’ells no està en les millors condicions vocals. 
Què faran per “salvar” el concert?

Això no és òpera, però quasi. A través d’uns 
personatges peculiars, els “Il·luminati” ens intro-
dueixen al món de l’òpera des d’una perspectiva 
poc habitual, i mostren també les inseguretats, se-
guretats obsessives i obsessions dels intèrprets.

Direcció: Companyia Il·luminati i la col·laboració d’Anna Moliner | 
Intèrprets: Ezequiel Casamada, Miquel Cobos, Daniel Garcia/Gregori Ferrer 
| Producció: Federació d’Ateneus de Catalunya i companyia Il·luminati

DATA HORA LLOC PREU

8/1 
diumenge

18 h Can 
Massallera

General: 8 € 
Reduïda: 5 €



Festival de Valsos 
i Danses
Orquestra Simfònica del Vallès

Torna l’energia dels valsos i polques de la familia 
Strauss i de la música popular centroeuropea. La 
màgia circular del vals gira entorn d’una idea cícli-
ca de la vida, que a les acaballes de l’any se’ns fa 
palesa al voltant d’una escudella i carn d’olla. Dan-
ses binàries de tot el planeta acompanyaran el pols 
ternari del vals, perquè puguis tancar el cicle anual 
de la teva vida des del cim de la felicitat que volem 
conquerir per a tu. Per recordar que hi ha música 
que es pensa amb els peus abans que amb el cap.

Orquestra Simfònica del Vallès | Direcció: Xavier Puig | Soprano: Sara Bañeras

DATA HORA LLOC PREU

14/1 
dissabte

18:30 h Can 
Massallera

General: 18 € 
Reduïda: 15 €



Informació 
i venda d’entrades

culturasantboi.cat  |  @ajsantboi  |  @culturasantboi

Més informació a:

Per internet
www.entrapolis.com
Sense comissions.

Preu
Els infants menors de 2 anys 
tenen entrada gratuïta sempre 
que no ocupin cap seient ni  
es tracti d’espectacles adreçats 
a nadons.
L’entrada reduïda s’haurà 
d’acreditar amb el carnet 
corresponent: estudiant,  
més gran de 65 anys, xarxa  
de biblioteques, carnet SB Jove 
i carnet de la gent gran de  
Sant Boi.
També es disposa dels avantat-
ges del ‘Bo Cultura Jove’ del  
Ministerio de Cultura.

A la taquilla de l’equipament
El dia de la funció des d’1 h 
abans de l’inici de l’espectacle, 
sempre que quedin localitats 
disponibles.

Equipaments
Can Massallera
Mallorca, 30 
93 654 89 50

Parròquia de Sant Baldiri
Plaça Mn. Jaume Oliveras, 7

https://agendasb.info/esdeveniments/categoria/musica/
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