
 
 
 
 
 

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: 
 Parròquia de Sant Ramón de 

Penyafort-Montsió 
CORAL DEL PARC 

 
 

 
 

 
 

             AVUI - EL PAIS - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
                 LA VANGUARDIA - CATALUNYA CRISTIANA  
           RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA - COM RÀDIO 
 
                       Projectes assolits l’any 2010 
         3.000 €  FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL 
         2.000 €  CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS 
         2.000 €  PROJECTE SOM-HI 
                       Projectes assolits l’any 2011 
         2.500 €  ASSOCIACIÓ GABELLA (nens) 
                       “En record de M. Maine” 
         2.000 €  ASS.ESTEL TAPIA (adults) 
         2.000 €  ANEM PER FEINA (dones) 
 

Properament: 
XVIII CICLE DE MÚSICA 

Concert núm 6 
Camerata de l’OCAB 

Dissabte 24 de novembre a les 8 del vespre 
Parròquia de Sant Agustí 

Plaça de Sant Agustí (carrer Hospital) 
 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) 

XVIII CICLE DE MÚSICA 
Concert núm 5 

Cançó catalana, Nova Cançó i 
Musicals 

   CORAL DEL 
PARC  

 
Director: Jordi Boltà 

 
Dissabte 20 d’octubre de 2012 

9 del vespre 
Parròquia  de Sant Ramón de 

Penyafort-Montsió- 
Rbla. Catalunya, 115 

Barcelona 
Aportació: 6 € 

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

 



PROGRAMA                                              
                                           
 
       Cançó catalana i Nova Cançó 
 
                                                                                                       
A l’horta del meu pare 
                      (popular catalana) 
                                      harm: A. P. Moya                                                                                                                               
Sota de l’om (popular catalana) 
                                        harm: E. Morera 
El cavaller enamorat (Sardana) 
                  t: J. Manén, harm: À. Colomer                                                     
Pare 
                         J. M. Serrat, harm: F. Vila 
L’estaca 
                           Ll. Llach, harm: M. Oltra 
D’un temps, d’un país 
                             Raimon, harm: M. Oltra 
Que tinguem sort 
                           Ll. Llach, arr: A. Roldán                               
                                                
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        
 
                         Musicals 
 
 
A Concert Celebration 
                                      A. Lloyd  Webber 
-The phantom of the opera 
-The music of the night 
-Don’t cry for me Argentina 
-Jesus Christ, Superstar 
-King Herod’s song 
-Memory 
 
Mamma mia 
                                ABBA, ar. Lin Marsh 
America 
                                                 L. Berstein 
                                                                        
 
Francesc d’Assís Pagés –pianista- 
Jordi Boltà –director- 
 
             CORAL DEL PARC 
                  (abertis – saba) 
 
La Coral del Parc va néixer com a Coral Acesa 
l’any 2003 gràcies a l’inicitiva d’un grup de 
persones d’aquesta companyia que tenien grans 
inquietuts musicals i culturals. La proposta, sota el 
nom de “música en l’autopista”, va ser acollida 
amb molt d’interés per part dels treballadors de 
les diverses empreses que formaven l’anomenat 
Grup Acesa. 

 
 
 
En néixer abertis, per la fusió d’Acesa 
Infraestructuras i Aurea Concesiones de 
Infraestructuras i després de l’adquisició prèvia 
d’Iberpistas per part d’Acesa, la coral passa a 
anomenar-se Coral abertis. 
L’objectiu d’aquesta coral és buscar la cohesió 
d’un equip de persones procedents de diferents 
empreses del grup (abertis, Acesa, Retevisión, 
Saba, Serviabertis i Tradia). 
La Coral abertis acostuma a oferir un concert de 
Nadal i un concert d’estiu cada any, a l’auditori de 
la seu central de l’empresa. També acostuma a 
organitzar un concert per Sant Jordi en alguna 
església de Barcelona, com ha fet a Sant Gaietà, a 
Santa Maria de Gràcia i a l’església del Sagrat 
Cor. Ha actuat també a Castellet de Foix i a Sant 
Feliu de Guíxols, en una cantada d’havaneres 
conjuntament amb el grup La Taberna. Ha 
col·laborat en causes benèfiques a favor 
d’organitzacions com Per l’altre cor cremat de 
Barcelona-ajut al quart món- (novembre 2007) 
Càritas Diocesanes (desembre 2007) i l’Escola 
Especial Mare de Déu de Montserrat del Guinardó 
(novembre 2009), entre d’altres. 
Actualment la Coral abertis ha passat a 
anomenar-se Coral del Parc ja que els seus 
cantaires procedeixen de diverses empreses: 
abertis, Saba i El Consorci. El seu repertori 
abraça un gran ventall d’estils musicals, des de la 
cançó sacra, els espirituals negres, la música 
lleugera, les havaneres, fins a la música popular 
catalana. Des de la seva fundació, la Coral abertis 
ha estat dirigida per la Natàlia Casasús i des de 
l’any passat n’assumeix la direcció en Jordi Boltà 
 


