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.

Colꞏlaboren:

Coral Casp
Parròquia Mare de Déu dels Dolors

PER L’ALTRE COR
CREMAT DE BARCELONA
-ajut al quart món(des de 1994)

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-LA VANGUARDIA
FULL DOMINICAL-CATALUNYA CRISTIANA
RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA – LA XARXA

Projectes assolits l’any 2019
1.700 € ELS QUATRE VENTS (Famílies)
1.700 € AVISMÓN (Gent Gran Dones-Homes)
1.700 € ASSÍS C.D’ACOLLIDA (Sense sostre)
Projectes assolits l’any 2020
1.400 € FUNDACIÒ ROURE
1.400 € C.OBERT SALVADOR GAVINA

Properament:
XXVIII CICLE DE MÚSICA
BON NADAL
I
FELIÇ ANY NOU 2022
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

XXVIICICLE DE MÚSICA
CONCERT
DE
RETROBAMENT

CORAL CASP
Direcció: Manel Ferre
Dissabte 27 de novembre 2021
a les 8.15 del vespre

Parròquia
Mare de Déu dels Dolors
Begur, 8
(Carretera de Sants-Rbla. Badal)
Barcelona
Aportació: 6 €
fila 0: compte núm.
IBAN ES59 0182 1019 9902 0184 7074

BBVA Catalunya Caixa

PROGRAMA
Vaixell de Grècia
Lluís Llach
Natal
Mario de Samapayo Ribeiro
L’àliga
Josep Vila i Casañas
A la nanita nana
Norman Luboff
Mille cherubini in coro
Linda Spevacek
Ai xumba‐la!
Joseph Vicent Egea
Azulaö
Roberto Ricardo Duarte
Amor particular
Lluís Llach
Cantares
Liliana Cangiano
La arenosa
Gustavo Leguizamón
La cançó del lladre
Francesc Vila
Verbum Caro Factum Est
Anònim
Més lluny del demà que s’acosta
Lluís Llach
Direcció: Manel Ferre

RETROBAR‐NOS NOVAMENT
Ningú es podia imaginar el 7 de març
de 2020 que pocs dies després es
declararia “l’estat d’alarma”. Tot
quedava suspès en una situació
desconeguda per a tothom: la
pandèmia de COVID‐19.
Des d’aleshores i fins aquestes
darreres setmanes les nostres vides
depenien de les notícies que, dia a
dia,
marcaven
els
nostres
comportaments.
El més dur, les persones que han
perdut la vida en situacions extremes
i doloroses. Tots hem patit i ens hem
vist afectats per aquesta situació.
Cadascú de nosaltres, pot donar el seu
testimoni.
L’esperança apareixia a principis d’any
amb la vacuna aconseguida en temps
rècord i administrada igualment per
un personal sanitari al que mai
agrairem prou el que ha fet en
situacions límit.

Poc a poc i amb molta prudència,
anem recuperant la nostra forma de
vida.
Avui recollim el fil trencat, amb la
mateixa Coral i a la mateixa Església,
que tant generosament i de manera
solidària, ofereix les seves veus i ens
torna a acollir.
El nostre objectiu és continuar oferint.
« Música per la solidaritat ».
Confiem que la situació de millora es
mantingui i que l’any 2022 recuperem
el cicle anual de sis concerts,
començant al gener a la Parròquia del
Remei, com cada any s’ha fet des del
1994.
Moltes gràcies, de tot cor.

Quan trobem mans
que ens sostenen,
amics que ens abracen,
paraules que ens consolen:
Som afortunats

