
 
 
 
 

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 anual de sis 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. 

 
 
 
 
 

Amb el suport de: 
 

                     JUSTíCIA I PAU 
                  

Col�laboren: 
 Coral Moixaina 

Parròquia Sant Agustí 

 
 

 
 

 
 

             LA VANGUARDIA -- EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
                 FULL DOMINICAL-CATALUNYA CRISTIANA  
           RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA – LA XARXA 
                       Projectes assolits l’any 2020 
         1.400 €  FUNDACIÓ ROURE 
         1.400 €  C.OBERT SALVADOR GAVINA 
                       Projectes assolits l’any 2021 
         1.350 €  PROJECTE CINTRA (Nens i Joves) 
         1.350 €  BASILICA DE LA MERCÈ (Sense Sostre) 
         
                                     Properament: 

XXIX CICLE DE MÚSICA 
Coral Primavera per la Pau (28/1/2023) 
Parròquia del Remei a les 8 del vespre 

Pl. Concòrdia,1-Les Corts-BCN 
 

BON NADAL 
I 

FELIÇ ANY NOU 2023 
 

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 05 83 41 
corcremat@gmail.com 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER L’ALTRE COR 
CREMAT DE BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

XXVIII CICLE DE MÚSICA 
Concert nº 6 

 
    

Direcció: Meritxell Tarragó 
    
 

Dissabte 26 de novembre 2022 
a les 8 del vespre 

Parròquia Sant Agustí 
Carrer Hospital-Pl. Sant Agustí 

Barcelona 
Aportació: 6 € 

fila 0: compte núm 
IBAN ES59 0182 1019 9902 01 84 7074 

BBVA Catalunya Caixa 

 

MAESPA MANIPULADOS, S.L.



 
PROGRAMA 

                       
DA PACEM DOMINE 
                            M. Franck (1575-1639) 
 
WIEGENLIED  op.49  número 4 
                             J. Brahms (1833-1897) 
 
JOAN DEL RIU 
           Trad. Catalana  Harm.: M. Oltra 
  
EL NOI DE LES XARXES 
    Mús. J. M. Roglan   Arranj.: F. Pagès                 
                                     
KALIOLE KUKULALE 
    Trad. Finlàndia  Harm.: G. Gräsberg 
 
FIDELITAT 
                                Lletra: Dolors Alguè 
 
EL MEU SOMNI 
                                             Mús.: ABBA 
 
BARBARA  ANN 
      Beach Boys   Arranj.: Mario Thürig 
 
 
 

Direcció 
Meritxell Tarragó 

 
 

 
CORAL MOIXAINA 

 
La coral Moixaina de l’Escola Pia de 
Vilanova i la Geltrú va néixer el juny de 
1984 sota la direcció de l’Alexandre 
Urpí i està adscrita a la Federació 
Catalana d’Entitats Corals que aplega 
la pràctica totalitat de les corals de 
Catalunya, participant en activitats 
organitzades per ella, i formant part de 
la demarcació del Penedès – Anoia – 
Garraf - Baixa Segarra. 
 
La coral, que és al Servei de Vilanova i 
la societat en general, manté una 
sovintejada i variada agenda 
d’activitats anuals i així té l’oportunitat 
de mostrar el fruit del seu treball. 
 
La formen una gran diversitat de 
cantaires en tots els aspectes: d’edat, de 
coneixements musicals i d’habilitats 
especifiques. 
 
Aquest any, la coral té el plaer 
d’engegar amb molta ilꞏlusió una nova 
etapa i una nova directora, la Meritxell 
Tarragó, amb la qual es segueix 
mantenint l’esperit de convivència, 
l’objectiu humà i musical que sempre 
ha caracteritzat aquesta coral. 
 

 
AGRAÏMENT 

  
 
Volem agrair aquesta nit molt 
especialment l’actuació novament de la 
Coral Moixaina a favor dels objectius 
de l’associació, gràcies a ells i a tots els 
que fan possible que el nostre projecte 
sigui una realitat. 
Aquest any s’ha pogut realitzar el cicle 
complert de sis concerts, superant 
dificultats, la més important la 
pandèmia, però els nostres objectius 
són molt vàlids. 
Gràcies també a la Parròquia de Sant 
Agustí que ens acull un any més i al seu 
Rector el Pare Julio, és molt necessari 
comptar amb l’ajuda dels altres per 
aconseguir fer realitat els nostres 
concerts. 
I finalment gràcies a tots vosaltres que 
rebeu el programa i fidelment assistiu 
al llarg dels anys als concerts solidaris 
per gaudir de la música i sensibilitzar 
de les necessitats del nostre entorn més 
proper, l’anomena’t –quart món-. 
Demà, comença l’Advent, temps 
d’Esperança i preparació del Nadal, 
que ho sigui per a tothom. 
Ens tornarem a trobar al gener, a la 
parròquia del Remei, com cada any. 
Gràcies, de tot cor.            




