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Més de 140 cantaires participen del primer Concert Participatiu 
del Centre Cultural Terrassa  

 
 
L'Orquestra de Cambra Terrassa 48, diverses corals i solistes interpretaran 
peces destacades de F. Mendelssohn i W.A. Mozart al Centre Cultural Terrassa, 
el divendres 9 de novembre.  
 
El segon concert de la Temporada de Música Tardor 2012 del Centre Cultural Terrassa reunirà a dalt de 
l’escenari a més de 140 cantaires, la majoria dels quals integrants de corals terrassenques que, sota la 
direcció de Josep Prats interpretaran el “Psalm op.42” de F. Mendelssohn (1809-1847). Durant la primera 
part del concert, la Coral Cantiga, de Barcelona, interpretarà la “Missa en do menor” de W.A. Mozart 
(1756-1791).  
 
Aquest Concert Participatiu és una iniciativa pilot que neix amb la voluntat de crear un projecte de ciutat 
relacionat amb la música clàssica, posant els mitjans d’una orquestra professional a l’abast de cantaries 
que treballen, amb esforç i dedicació, per assolir un excel·lent resultat. 
 
El tercer concert de la Temporada anirà a càrrec de la formació Kammart Ensemble, el 29 de novembre, 
seguit per l’actuació del Quartet Hargrave, 13 de desembre. Per últim, tancarà la Temporada el tradicional 
concert de Sant Esteve amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, 26 de desembre. 
 
 
Orquestra de Cambra Terrassa 48 
L’Orquestra, fundada l’any 1987, i dirigida pel violinista Quim Térmens, ha realitzat concerts per tota la 
geografia catalana i per l’estat espanyol, a més de col·laborar en importants produccions simfònicocorals i 
en diversos enregistraments discogràfics. Ha col·laborat amb directors com Laszlo Heltay, Josep Vila, 
Mireia Barrera, Xavier Puig o Pep Prat, solistes com Mireia Pintó, Gerard Claret, Ashan Pillai, Alba 
Ventura o Kai Gleusteen i agrupacions com la Coral Cantiga, Coral Sant Jordi, el Cor de Cambra de 
l’Orfeó Català i Kimbala Percussions, entre d’altres. 
 
Han produït espectacles multidisciplinaris com Carmen, de Shchedrin i Gudbranstal, les històries de Peer 
Gynt, i ha fet col·laboracions amb músics com Pep Sala, Sisa i el Manel Camp Trio. 
 
Les Corals:  
 
Estudi XX-Cor 
És un grup vocal de petit format creat l’any 1999 amb la intenció de treballar la música coral del segle XX. 
Els seus membres són, essencialment, estudiants de cant de grau mig i superior, o cantaires vinculats des 
de fa anys al món coral amb una gran experiència. Fundat per Rosa M. Ribera ha actuat en diferents 
indrets de la nostra geografia i en diversos Festivals Internacionals. 
 
La Massa Coral de Terrassa 
Fundada l’any 1943, i dirigida per Reinaldo Osorio des de l’abril de 2009, la Massa Coral ha estat 
guanyadora de diversos premis nacionals i posseeix la Medalla de Bronze de la Ciutat de Terrassa. Ha 
actuat diverses vegades al Palau de la Música Catalana. El seu repertori comprèn la cançó tradicional 
(catalana i d’altres països), la polifonia religiosa (amb peces des del segle XVI), el repertori de Nadal i, 
sobretot, el muntatge d’obres extenses amb orquestra. 
 
Dríade Grup Vocal 
És un cor de cambra terrassenc format el 1999, hereu de la formació coral Antígona. El seu director actual 
és Aleix Oliveras. Durant aquests anys ha interpretat música profana i religiosa des del Renaixement fins 
als nostres dies. Destaquen musicals com West Side Story, Cats, Mikado i peces de The Beatles i Flying 
Pickets entre d’altres; un repertori de madrigals anglesos, nadales tradicionals i versionades; el Bestiari de 
Pere Quart musicat per Manuel Oltra, i l’òpera Orfeo ed Euridice de C.W. Gluck. 
 
Coral Nova Ègara 
Fundada l’any 1998, consta de 4 seccions en les que canten al voltant de 120 cantaires de totes les edats. 
La coral, dirigida per Raimon Romaní, ha participat en nombrosos concerts a Terrassa, per tota la 
geografia catalana, així com a Granada i França. A partir de l’any 2003, ja com a cor resident de l’Auditori 
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Municipal de Terrassa, ha produït un gran número de repertoris simfònicocorals interpretats en escenaris 
com el Palau de la Música, l’Auditori de Barcelona i l’Auditori del Centre Cultural de Terrassa. 
 
Coral Cantiga 
Els Lluïsos de Gràcia (Barcelona) van veure néixer la Coral Cantiga l’any 1961. Fundada per Leo Massó, 
ha estat dirigida per ell mateix, Oriol Ponsa, Edmon Colomer i Josep Prats, des de 1981.  
 
El seu repertori inclou obres a cappella i moltes de les grans obres simfonicocorals de totes les èpoques i 
estils, que ha interpretat en col·laboració amb prestigioses orquestres catalanes i estrangeres (Orquestra 
Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquestra Simfònica del Vallès, English Chamber Orquestra, 
Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, etc.). 
 
Ha fet nombrosos enregistraments per a ràdio i televisió (Catalunya Música, RNE, TVC i TVE) i ha ofert 
concerts a les principals sales de Barcelona i en importants festivals d’aquesta ciutat. 
 
 
 
 
 
Les dades 
 
Música: Concert Participatiu 

Orquestra de Cambra Terrassa 48  
Estudi XX-Cor 
Coral Cantiga 
Dríade Grup Vocal 
Massa Coral 
i solistes 

Direcció: Josep Prats 
Programa: Primera part: W. A. Mozart  “Missa en do menor” 
                   Segona part:  F. Mendelssohn “Psalm 42” 
Data: divendres 9 de novembre de 2012 
Hora: 21h 
Preu: 20€ 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Egara, 340 
Més informació i venda de localitats: www.fundacioct.cat  
Telèfon: 902 180 677 
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