
 
 
 
 

PER L’ALTRE COR CREMAT DE 
BARCELONA -ajut al quart món- 

(des de 1994) 
 

Qui som? 
   Som una associació formada per un grup de 
persones sensibilitzades per la situació de 
marginació en la qual es troba immersa molta 
gent de la nostra ciutat: l’anomenat 4t Món. 
 

Què pensem? 
   En cremar-se el Gran Teatre del Liceu (31 de 
gener 1994) va sorgir una extraordinària 
solidaritat, tant a nivell humà com a nivell 
econòmic. 
Tal com s’ha dut a terme la reconstrucció del 
Liceu perquè forma part del nostre entorn 
cultural, també creiem que cal construir o 
reconstruir la vida d’aquells que malviuen al 
Raval, el barri que envolta el Liceu. 
 

Què pretenem? 
   Pretenem contribuir a la conscienciació de la 
realitat de la marginació. 
I a través d’un cicle de concerts volem recaptar 
fons que destinarem a entitats benèfiques que 
tinguin com a objectiu projectes de promoció, 
educació i habitatge de les famílies més 
necessitades del barri del Raval. 
 

Què necessitem? 
   Ens fa falta el suport de tothom que desitgi 
adherir-se personalment o des del seu àmbit 
professional a la nostra causa i, molt 
especialment, dels mitjans de comunicació. 
 
   També hem obert un compte corrent a Caixa 
Catalunya 2013-0374-12-0200442445 destinat a 
rebre aportacions econòmiques. 

 
 
 
 
 
 
 

Amb el suport de: 
 

                     JUSTíCIA I PAU 
                  

Col·laboren: 
Cor de Cambra del Vallès Oriental 

 Granollers 
Capella del Palau 

  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

             AVUI - EL PAIS - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
                 LA VANGUARDIA - CATALUNYA CRISTIANA  
           RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA - COM RÀDIO 
 
                        Projectes assolits l’any 2008 
         3.000 €  CENTRE OBERT HEURA 
         2.000 €  ARRELS 
         2.000 € CENTRE OBERT SALVADOR GAVINA 
 
                       Projectes assolits l’any 2009 
         3.000 €  FUNDACIÓ ESCÓ 
         2.000 €  PROJECTE CINTRA 
         2.000 €  CASAL DELS INFANTS 
 

Properament: 
XVI CICLE DE MÚSICA 

Concert núm. 5 
 

BON ESTIU i . . . 
FINS L’OCTUBRE ! 

 
PER L’ALTRE COR  

CREMAT DE BARCELONA 
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Tel. 93 490 11 68 – 93 490 74 51 
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PER L’ALTRE COR 
CREMAT DE BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

 
XVI CICLE DE MÚSICA 

concert  núm. 4 
 

Una passejada per la Música Coral 

 
Cor de Cambra  

 del Vallès Oriental 
Granollers 

Josep Vila – direcció 
    

  Dissabte 5 de juny de 2010 
8.30 del vespre 

Capella del Palau 
c/d’Ataülf, 4  

(darrera la Pl. Sant Jaume) Barcelona 
    

Aportació: 6 € 
fila 0: compte núm. 2013-0374-12-0200442445 

Caixa Catalunya 

 



 
PROGRAMA 

 
                                                               

EL BIANCO E DOLCE CIGNO 
                                         Jacob Arcadelt (1507-1568)                                                              
SICUT CERVUS 
                                    G. P. da Palestrina (1525-1594)                                                                                                                              
ECCO MORMORAR L’ONDE 
                                Claudio Monteverdi (1567-1643) 
REGINA COELI 
                                          Joan Cererols, (1618-1680)                                                      
PSALM 150 
                                                   Ernani Aguiar (1950) 
IL EST BEL ET BON 
                                      Pierre Passereau (1509-1547)                             
MADRIGAL 
                                   Cristòfol Taltabull (1888-1964) 
SARDANA DE L’ABRIL  
                                       Lluís M. Millet (1906-1990) 
EL ÚLTIMO CAFÉ 
                                                         Castillo/Stamponi 
ELIJA ROCK  
                                                                      Espiritual 
PLENTY GOOD ROOM 
                                                                  Kirby Shaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   COR DE CAMBRA 
             DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
Neix el 1996 amb l’Escola de Música creada 
aquell mateix any dins la Societat Coral Amics 
de la Unió de Granollers, entitat dedicada des de 
1877 a la promoció i difusió de la música coral. 
El Cor, format per trenta-dues veus provinents de 
tota la comarca, té la voluntat de fomentar i 
difondre amb el màxim rigor musical possible 
l’extens repertori vocal existent. 
El seu repertori és molt ampli i comprèn obres de 
diversos gèneres, èpoques i estils: polifonia 
religiosa i profana, barroc, classicisme, 
romanticisme, música contemporània i cançons 
tradicionals d’arreu del món, fent especial 
atenció a la música tradicional catalana. 
Ha participat en diversos festivals internacionals 
de cant coral tan a l’Estat espanyol com a 
diversos països d’Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  JOSEP VILA JOVER 
 
Neix a Granollers el 1970, realitza els seus 
estudis de cant i piano al Conservatori Municipal 
Josep M. Ruera de Granollers. Treballa direcció 
coral amb els mestres Enric Ribó, Manel Cabero, 
Conxita Garcia i el mestre alemany Christian 
Grube.  
Actualment és director del Cor de Cambra del 
Vallès Oriental i del Cor Infantil Amics de la 
Unió amb els quals ha obtingut diversos premis 
en concursos de Cant Coral i ha participat en 
diversos festivals internacionals a Catalunya, 
Espanya i Europa. Des de 2009 dirigeix el Cor de 
Cambra de Granollers, formació professional 
resident al Teatre Auditori de Granollers. 
 
 
 
                              SINOPSI 
 
Atractiva selecció d’obres corals. Amb aquest 
concert el Cor de Cambra del Vallès Oriental fa 
un repàs a les més diverses expressions de la 
cançó. El concert ofereix una mostra del variat 
repertori que treballa el cor i que inclou peces 
tradicionals i populars de tot el món, estàndards 
de jazz, música sacra. . . Es tracta doncs d’un 
programa apte per a tots els gustos. 


