Amb el suport de:
JUSTíCIA I PAU

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:
BBVA Catalunya Caixa
IBAN ES5901821019990201847074
destinat a rebre aportacions econòmiques.

Col·laboren:

Banda Simfònica de les Corts
Església dels Pares Carmelites
Descalços

PER L’ALTRE COR
CREMAT DE BARCELONA
-ajut al quart món(des de 1994)
XXV CICLE DE MÚSICA
Concert nº 2
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-LA VANGUARDIA
FULL DOMINICAL-CATALUNYA CRISTIANA
RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA – LA XARXA

Projectes assolits l’any 2017
1.500 € FUNDACIÓ ESCÓ (Nens)
1.500 € ESTEL TAPIA (Joves)
1.500 € CENTRE OBRT HEURA (Sense Sostre)
Projectes assolits l’any 2018
1.500 € AMICS DEL QUART MÓN (Famílies)
1.500 € ANEM PER FEINA (Dones)
1.500 € ARRELS (Sense sostre)

Properament:
XXV CICLE DE MÚSICA
Concert nª 3
COR DA CAPO BCN
Dissabte 6 d’abril, a les 8 del vespre
Parròquia de Sant Agustí
Carrer Hospital - Pl. Sant Agustí
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 – 658 058 341
corcremat@gmail.com
www.corcremat.org

BANDA
SIMFÒNICA DE
LES CORTS
Directora:
Alba Cucurella
Dissabte 2 de març de 2019
a les 8.30 de la tarda
Església dels Pares
Carmelites Descalços
Diagonal, 424
(Cantonada-Roger de Llúria)
Barcelona
Aportació: 6 €
fila 0: compte núm.
IBAN ES59 0182 1019 9902 0184 7074

BBVA Catalunya Caixa

PROGRAMA

Primera part

Concerto d’amore
Jacob de Haan

Sinfonia Nobilissima
Robert Jager

Sister Act
Arr. Jaan Van Kraeydonck

La la Land
Michael Brown

Uptown Funk

BANDA SIMFÒNICA
DE LES CORTS
La banda simfònica les Corts,
prové de l’antiga Banda
de la
Bonanova, fundada fa més de 90
anys; amb els anys ha anat
adaptant-se
a
les
diferents
circumstàncies, passant de la
Banda Bonanova a Associació
Musical banda de l’Hospitalet Santa
Cecilia que fou fundada pel mestre
director de la mateixa en Josep A.
Roda i Batlle conjuntament amb el
Sr. Alcalde de l’Hospitalet de
Llobregat l’any 1980.

Bruno Mars

Segona Part

Ross roy
Jacob de Haan

Titanic
James Horner

West Side story
Leonard Bernstein

Kleizmer Karnival
Philip Sparke

La banda de música actuava cada
any a les festes dels barris, a més
d’algunes actuacions de caire
institucional amb participació a
actes oficials organitzats per
l’ajuntament.
La banda de música en un principi
estava formada per 25 músics, més
el director. Després va anar
creixent el nombre de músics fins
arribar a ser-ne uns 40, quantitat
adient perquè soni una banda amb
una certa entitat harmònica i
melòdica.

Fou a partir de l’any 1982 quan es
va convidar al director de la Banda
Municipal de Barcelona com a
mestre convidat, fet que indica la
qualitat assolida per la banda de
música. A més a més cada any
s’han fet concerts i actuacions per
tota Catalunya, actuacions a TV3,
també es va actuar dos anys
consecutius a Arles (França) i al
juliol del 96 a Aix-en-Provence i
Marsella. Es va enregistrar un disc
amb el grup Huapachà Combo,
etc...
Fa prop de 15 anys aquesta banda
es converteix en la Banda
Simfònica de les Corts, actuant
assíduament al Barri i amb seu i
local d’assaig al centre cívic
Tomasa Cuevas de Les Corts.
La Directora des de el 2018 n’és la
Alba Cucurella, professora de
Saxofó pel Conservatori Municipal
de Barcelona i mestre de música.

