
 
 
 
 

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: 
CORAL SANT ANDREU 

Parròquia de la Mare de Déu de Núria 

  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

             AVUI - EL PAIS - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
                 LA VANGUARDIA - CATALUNYA CRISTIANA  
           RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA - COM RÀDIO 
                                       FULL DOMINICAL 
 
                        Projectes assolits l’any 2009 
         3.000 €  FUNDACIÓ ESCÓ 
         2.000 €  PROJECTE CINTRA 
         2.000 € CASAL DELS INFANTS  
 
                       Projectes assolits l’any 2010 
         3.000 €  FUNDACIO SOCIAL DEL RAVAL (joves) 
         2.000 €  CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS (adults) 
         2.000 €  PROJECTE SOM-HI (nens) 
 

Properament: 
CONCERT  Núm. 100 ! 

 
XVII CICLE DE MÚSICA 

Concert núm 2 
THE RIPIENO CONCERT 
Dissabte 5 de Març de 2011 

a les 8.30 del vespre  
Parròquia de Santa Maria del Remei 

Pl. Concòrdia, 1 (Les Corts) 
PER L’ALTRE COR CREMAT DE 

BARCELONA 
-ajut al quart món- 

(des de 1994) 
Joan Güell, 160, E – 3a 
08028 BARCELONA 

Tel. 93 490 11 68 – 93 490 74 51 
corcremat@gmail.com 

www.corcremat.org 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER L’ALTRE COR 
CREMAT DE BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

XVII CICLE DE MÚSICA 
concert  núm. 1 

 
Direcció 

Àngel Villagrasa 
 

  Dissabte 29 de gener de 2011 
7 de la tarda 

Parròquia de la Mare de Déu de 
Núria 

Bon Pastor, 7-9 
(entre Muntaner i Aribau) 

Barcelona 
Aportació: 6 € 

fila 0: compte núm. 2013-0374-12-0200442445 
Caixa Catalunya 

 



PROGRAMA 
                                                             

Concert per a 2 flautes i orquestra RV 533 
-Allegro molto 
-Largo 
-Allegro  
                                                                    A. Vivaldi                                                                                        
Ouverture de l’oratori Esther 
Andante-Larghetto-Allegro 
Arribal of the Queen Of Sheba 
de l’oratori Solomon 
 
Etsuko Ushiyama, Anna Pujol, flautes travesseres 
Juan Bertrand, oboè 
Orquestra Clàssics de Vallvidrera 
                                                               G. F. Handel 
Signore delle cime 
Coral Sant Andreu 
                                                                 G. de Marzi 
Gloria en Re major, per a solistes, cor i orquestra 
RV 589 
-Gloria in excelsis Deo (cor) 
-Laudamus te (soprano, mezzosoprano) 
-Gratias agimus tibi (cor) 
-Propter magnam Gloriam (cor) 
-Domine Deus (soprano) 
-Domine Deus, Agnus Dei (mezzosoprano, cor) 
-Qui tollis peccata mundi (cor) 
-Qui sedes ad dexteram patris (mezzosoprano) 
-Quoniam tu solus sanctus (cor) 
                                                                    A. Vivaldi 
Cànon de la Pau 
Anna Basagaña, soprano 
Mar Mañes, mezzosoprano 
Juan Bertrand, oboè 
Barbara Valenti, violoncel 
 
Coral Sant Andreu 
Orquestra Clàssics de Vallvidrera 
Direcció i baix continu: Àngel Villagrasa 
                                                                      F. Terral 

                                                
                                                                                                                                                                           

 
 

L’Entitat Coral Sant Andreu va néixer el 30 
de setembre de 1999 als nous locals de Sant 
Pacià, al barri barceloní de Sant Andreu; fruit 
de la inquietud pel cant coral d’un grup de 20 
persones, constituint-ne una coral mixta 
amateur sense ànim de lucre, límit d’edat ni 
coneixements musicals necessaris per a poder 
formar-ne part. 
 
El nostre objectiu principal és enaltir i 
difondre el cant coral del nostre país, 
transmetre i mantenir viva la nostra cultura i 
les nostres arrels; Així com tenir un repertori 
de cançons d’arreu del món i de totes les 
èpoques. 
 
Ens trobem un cop per setmana, per assajar el 
nostre repertori. 
 
El primer assaig es va fer el 18 d’octubre de 
1999 en l’espai cedit per Sant Pacià. 
 
El primer concert de la Coral Sant Andreu, va 
ser el 16 de desembre de 1999 a l’escola Mare 
de Déu de la Mercè (Dominiques), de Sant 
Andreu, en el festival de Nadal de l’escola. 

 
 
Formen part de la FCEC (Federació Catalana 
d’Entitats Corals) des de el mes de març de 
2001. 
 
El primer director de la Coral Sant Andreu va 
ser en Jordi Radigales, el qual realitzà aquesta 
tasca des de l’inici, l’any 1999 i fins el 2001. 
Des de l’any 2001 fins desembre de 2006 portà 
la direcció en Carles Vela. Actualment, i des 
de gener de l’any 2007, la Coral Sant Andreu 
està sota la direcció musical de Àngel 
Villagrasa. 
 
Des de la fundació de la coral, s’han fet 
concerts i activitats de grup a diversos indrets 
de la ciutat de Barcelona i província. 
 
L’2009, l’entitat Coral Sant Andreu, entre els 
seus actes de celebració del desè aniversari de 
la seva fundació, va oferir un concert especial 
a l’Auditori de Can Fabra, amb un 
recopilatori d’aquests deu anys d’existència i 
la interpretació del Glòria de Vivaldi –
fragments- amb solistes i acompanyats amb 
l’orquestra “Clàssics de Vallvidrera”. 
 
També s’ha fet l’enregistrament d’un CD amb 
les peces del concert del desè aniversari, i que 
ja tenim a la venda per a tots els qui estigueu 
interessats en conèixer el resultat de la nostra 
tasca.                     
 
 
                   


