
 
 
 
 

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 UIC 

(Universitat Internacional 
 de Catalunya) 

Església de Sant Felip Neri 

  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

             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: 
XVII CICLE DE MÚSICA 

Concert núm. 1 - Gener 2011 
 

BON NADAL ! 
i FELIÇ ANY 2011  . . . 
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PER L’ALTRE COR 
CREMAT DE BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

XVI CICLE DE MÚSICA 
concert  núm. 6 

 

COR UIC 
(UNIVERSITAT 

INTERNACIONAL 
 DE CATALUNYA) 

 
Direcció 

Marc Alguersuari 
 

Dissabte 27 de novembre de 2010 
8 del vespre 

ESGLÉSIA DE SANT FELIP NERI 
Plaça Sant Felip Neri  

(Barri Gòtic) 
Barcelona 

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

Caixa Catalunya 

 



 
 

PROGRAMA 
 
                                                               

CANON SWING DOEBA 
                                                                                                       
HUSH 
                                                           (espiritual negre)                                                                                                                              
THE LION SLEEP TONIGHT 
                                                              (The Tookens) 
ONLY YOU 
                                                            (Flying Pickets)                                                      
YESTERDAY 
                                                (Lennon & McCartney) 
FEELIN GROOVY 
                                                                    (P. Simon)                             
SCARBOROUGH FAIR  
                     (Anònim, arrg. Simon & Garfunkel) 
BYE, BYE LOVE   
                                                                    (P. Simon) 
BLUE MOON 
                                                                 (R. Rodgers) 
CALIFORNIA DREAMIN’S  
                                     (The Mamas & the Papas) 
SEASONS OF LOVE 
                                                                    (J. Larson) 
HAIR 
                                        (Rado, Ragni & McDemont) 
GOOD NEWS 
                                                           (espiritual negre)                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COR UIC 

(UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE CATALUNYA) 

 
El Cor de la UIC va néixer fa quatre 
anys com a expressió de la vida cultural 
del campus universitari. 
 
En aquests moments afronta una 
segona etapa en la qual, sota la direcció 
de Marc Alguersuari, fa un gir 
important en les formes i continguts de 
les seves propostes musicals. 
 
La presència constant al cor de nois i 
noies alumnes de la UIC al costat de 
membres veterans, tots ells amb sòlids 
arrels musicals, garanteixen qualitat i 
originalitat en un repertori renovat i en 
permanent evolució. Aquest vespre 
podreu gaudir-ne d’un tast. 
 
 

                         
 
 
 
 
         

           
 

MARC ALGUERSUARI 
 
 
Format en l’àmbit de la música popular 
i moderna, va ampliar els seus 
coneixements en música coral arrel de 
la seva participació en el Cor de 
Cambra de Sabadell durant més d’una 
dècada.  
 
Des de fa quinze anys ha estat director 
de diferents formacions a Catalunya, on 
ha desenvolupat estils tan diversos com 
el clàssic, el gospel i adaptacions de 
música pop per cor a quatre veus. 
 
 
 
 

 
 
 
         


