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La Polifònica de Puig-reig canta en benefici de PRODIS 

al Centre Cultural Terrassa 
 
 
La reconeguda Coral actuarà al Centre Cultural Terrassa, divendres 22 de 
novembre, en benefici de l’entitat PRODIS, dedicada a l’assistència i 
promoció de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia 
mental o paràlisi cerebral. 
 
Aquest serà el tercer concert solidari de la temporada Tardor 2013 del Centre 
Cultural Terrassa, després de la gala benèfica per la Fundación Vicente 
Ferrer (13 d’octubre) i del concert de l’OCT48 amb la mezzosoprano Mireia 
Pintó, en benefici de la Fundació Mútua de Terrassa (25 d’octubre). L’últim 
espectacle solidari de la temporada tindrà lloc el 15 de desembre i anirà a 
càrrec de Protagonistes Nosaltres, el grup escènic de la FUPAR. 
 
POLIFÒNICA DE PUIG-REIG 
 
La Coral fou creada l’any 1968 com a Coral Joventut Sardanista, provinent de 
la colla del mateix nom. Un any més tard, Ramon Noguera en va assumir la 
direcció que conserva fins al moment. 
 
Des de l’any 1980 és un dels artífex del Festival del Cant Coral de Catalunya, 
que es realitza cada mes de setembre. L’any 1987 va adoptar el nom actual de 
Polifònica de Puig-reig. 
 
La seva trajectòria musical l’ha portat a actuar arreu de Catalunya, a la majoria 
de països europeus i a diversos països dels continents americà (Mèxic, 
Colòmbia, Xile, Equador, Perú, Veneçuela, Argentina, Estats Units, Canadà) i 
asiàtic (Filipines, Singapur, Malàisia i Israel). 
 
Coincidint amb el XXVè aniversari de la Coral, l’any 1993 la Generalitat de 
Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi. 
 
 
PRODIS 
 
Enguany PRODIS celebra el seu 9è concert en benefici dels drets de les 
persones amb discapacitat. És una entitat destinada a l’assistència i la 
promoció de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o 
paràlisi cerebral. 
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Actualment, al voltant d’unes 300 persones es beneficien de la tasca que 
desenvolupa aquesta entitat, les quals són ateses per més d’un centenar de 
professionals.  
 
Segons Paulina Soler: “PRODIS porta amb orgull poder rebre el projecte 
d’aquells pares dels anys 60 que van tenir un coratge molt gran per posar una 
primera pedra de la feina que fem avui”. 
 
I afegeix, “des de la Fundació entenem que és possible la implicació de la 
societat civil, que pot donar una resposta organitzada, una resposta competitiva 
i de qualitat davant d’aquests temes”. 
 
Programa  
 
I Part 
Fragments d’Òpera 
- Nabucco - Giuseppe Verdi 

Va pensiero 
E l’Assiria una regina 

- Rienzi - Richard Wagner 
Sel·lecció 

- Cavalleria Rusticana* - Pietro Mascagni 
Intermezzo (Ave Maria) 
Scena e preghiera (Regina Coeli) 
 

II Part 
Sardanes* 
- Juny - Juli Garreta 
- Mariona - Josep Saderra 
 
Fragments de Musicals* 
- Jesus Christ Superstar A. Lloyd Webber 
- Godspell Stephen Schwartz 
- A Chorus Line Marvin Hamlisch 
- Porgy & Bess George Gershwin 
- Flor de Cotó (Show Boat) Jerome Kern 
- Cats A. Lloyd Webber 
- Les Misérables C.M. Schönberg 

 
*Obres amb orquestra 
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Les dades 
 
Concert: Polifònica de Puig-reig en benefici de PRODIS 
 
Solistes: Carme Oliveras, Maria Genís, Cristina Coma i Laura Escudé 
(Sopranos), Bernadeta Barniol i Montserrat Garcia (Contralts), Jordi Genís, 
Jordi Soler i Miquel Gili (Baritons) 
 
Piano i direcció: Josep M. Conangla 
 
Director: Ramon Noguera 
 
Dia i hora: divendres 22 de novembre a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 20 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/

