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RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES EL 2009 
Entitat: Associació Coral l’Harmonia de Valldoreix 

 
 
 
 

 
 Diumenge 26 d’abril: Sant Jordi a Valldoreix 

Matí: presència a la Trobada d’Entitats Culturals i Associacions Veïnals de Valldoreix 
Lloc: Plaça Cultural de Valldoreix 

Ressenya: Es munta la parada al tendal proporcionat per l’EMD-Valldoreix a la plaça 
del casal de Cultura. Les inclemències de pluja i vent fan perillar la conservació del 
material i s’arreplega a mig matí. 

Tarda: petit concert dins dels actes organitzats per l’EMD de Valldoreix 
Lloc: Nau Cultural de Valldoreix 

Ressenya: S’interpreten sis peces tradicionals. Dirigeix el mestre Albert Santiago. La 
sala és plena amb una assistència d’unes cent cinquanta persones. 
 
 

 Diumenge 14 de juny: Tarda Coral a Horta 
Lloc: Sala de teatre del FOMENT HORTENC (Barcelona) 

Ressenya: S’interpreten set peces del repertori actual. Dirigeix el mestre Albert 
Santiago. L’assistència és d’unes dues-centes persones. El concert es comparteix amb 
els grups “Sedeta Gospel Singers” i “Grup Coral Horta” 
 
 

 Dissabte 20 de juny: Concert de Primavera a Valldoreix 
Lloc: Nau Cultural de Valldoreix 

Ressenya: S’interpreten set peces del repertori actual. Dirigeix el mestre Albert 
Santiago. L’assistència és de més d’un centenar de persones. El concert és compartit 
amb “Grup Coral Horta” 
 
 

 Dissabte 27 de juny: Concert Coral a La Unió Santcugatenca 
Lloc: Sala de teatre de LA UNIÓ (Sant Cugat del Vallès)  

Ressenya: S’interpreten set peces del repertori actual. Dirigeix el mestre Albert 
Santiago. L’assistència és d’unes dues-centes persones. El concert és compartit amb 
els grups “Coral l’Albada de Can Pahissa” de Vilanova i la Geltrú i “Coral La Unió 
Santcugatenca” 
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 Divendres 3 de juliol: Programa musical a LANGENHAIN 
Lloc: Plaça Major de Langenhain (Hesse - Alemanya)  

Ressenya: S’interpreten dotze peces del repertori actual i tradicionals catalanes. 
Dirigeix el mestre Albert Santiago. L’assistència és d’un miler de persones. El concert 
és compartit amb els grups corals de la vila “Coral Parroquial”, “Coral Juvenil”, “Coral 
Tradicional” i “Nou Cor” 
 

 
 Diumenge 5 de juliol: Cantada a DIEDENBERGEN 

Lloc: Església Evangelista de Diedenbergen (Hesse - Alemanya)  

Ressenya: S’acompanya la litúrgia i s’acaba amb una cantada coral; en conjunt 
s’interpreten onze peces del repertori actual i tradicionals catalanes. Dirigeix el mestre 
Albert Santiago. L’assistència és d’un centenar de persones.  

 
 

 Divendres 28 d’agost: Spot publicitari al cinema a la fresca de Valldoreix  
Lloc: Plaça Cultural de Valldoreix  

Ressenya: Es projecta un curt de 2 minuts de durada sobre 
l’activitat de l’Associació “Coral l’Harmonia de Valldoreix” amb 
la proposta d’engegar un taller jove per l’octubre i s’anuncia 
l’assaig del primer dilluns de setembre, obert a tot-hom qui 
vulgui aprendre l’Himne de Valldoreix. La projecció es fa 
davant més de cinc-centes persones. 
 
 

 Dilluns 7 de setembre: Assaig de l'Himne de Valldoreix 
 Lloc: Casal de Cultura de Valldoreix   

Ressenya: Assaig obert de 20.00 a 21.00 per preparar el 
cant comú de l’Himne de Valldoreix que ha d’acompanyar 
l’acte organitzat per l’EMD a l’11 de setembre. Dirigeix el 
mestre Albert Santiago. L’assistència és d’una trentena de 
persones.  

Amb anterioritat s’ha preparat un vídeo en format digital de 
l’Himne interpretat per la Coral a la Nau el 26.04.2009 amb la 
lletra sobreposada; aquest arxiu és accessible per Internet des de les webs 
institucionals de l’EMD-Valldoreix i de la Coral l’Harmonia de Valldoreix. 

 
 
 Divendres 11 de setembre:  Participació en els actes de la Diada Nacional 

Lloc: Nau Cultural de Valldoreix  

Ressenya: Petit concert que clou l’acte institucional de l’Entitat 
Municipal interpretant tres peces tradicionals. Dirigeix el mestre 
Rodrigo Soussa amb l’acompanyament instrumental de “Ministrers 
del Sabre”. L’assistència supera el centenar persones. 
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 Dimecres 16 de setembre: Coral a l’Eucaristia Solemne de Sant Cebrià 

Lloc: Església de Sant Cebrià de Valldoreix  

Ressenya: S’acompanya la litúrgia solemne del patró de Valldoreix amb cant coral i 
orgue (professora Isabel Castells). Dirigeix el mestre Albert Santiago. L’assistència 
supera el centenar persones. 

 
 
 Dissabte 19 de setembre: Presència a la Trobada d’EC/AV de Valldoreix 

Lloc: Plaça Cultural de Valldoreix 

Ressenya: Es munta la parada al tendal proporcionat per l’EMD-Valldoreix a la plaça 
del casal de Cultura amb l’objectiu es difondre la iniciativa d’iniciar el taller jove en la 
segona quinzena d’octubre. El concurs de visitants és notable. La jornada matinal es 
tanca satisfactòriament. 

 
 
 Dissabte 26 de setembre: Coral a l’Auto Sacramental de Sant Cebrià  

Lloc: Església de Sant Cebrià de Valldoreix 

Ressenya: Participació en l’espectacle sobre la vida de Sant Cebrià amb cant coral i 
orgue (professor Jaume Fàbregas). Dirigeix el mestre Albert Santiago. L’assistència 
supera el centenar persones. 
 

 
 Dilluns 12 d’octubre: Cantada a l’Aplec de La Salut 

Lloc: Ermita de La Salut de Valldoreix/El Papiol 

Ressenya: Petit concert matinal dins els actes de l’Aplec. S’interpreten set peces del 
repertori actual. Dirigeix el mestre Albert Santiago. L’assistència és d’unes cinquanta 
persones. Segueix l’activitat recreativa amb arrossada i participació en el concurs de 
paelles. 
 

 
 Diumenge 8 de novembre: Concert del cicle Catalunya Coral 2009 

Lloc: Església de Sant Pere a Monistrol de Montserrat 

Ressenya: S’interpreten vuit peces del repertori actual i tradicionals catalanes. Dirigeix 
el mestre Albert Santiago. L’assistència és d’unes tres-centes persones. El concert és 
compartit amb “Orfeó Monistrolenc” i “Grup Coral Horta” 
 
 

 Dissabte 21 de novembre: Actes de Santa Cecília 
Lloc: Monestir de Sant Cugat del Vallès  

Ressenya: S’interpreten vuit peces del repertori actual. Dirigeix el mestre Albert 
Santiago. L’assistència és d’unes quatre-centes persones. El concert és compartit amb 
“Societat Coral La Lira” i “Coral La Unió Santcugatenca”  
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 Diumenge 13 de desembre: Concert de Nadal “Coral LA PINYA” 
Lloc: Sala d'actes de la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès (matí) 

Ressenya: S’interpreten vuit peces del repertori actual. Dirigeix la mestre Júlia Sesé. 
L’assistència és d’unes dues-centes persones. El concert és compartit amb “Coral La 
Pinya” de Sant Cugat del Vallès. 
 

 
 Diumenge 20 de desembre: El nostre Concert de Nadal 

Lloc: Església de Sant Cebrià de Valldoreix 

Ressenya: En aquest acte es presenta la tasca desenvolupada pel Taller Musical des 
del seu inici a la segona quinzena d’octubre; es presenten com a “Jove coral 
l’Harmonia” i actuen a meitat del concert amb quatre peces anglosaxones: una nadala, 
dos temes del cinema musical i un tema del gospel popular.  Per part de la “Coral 
l’Harmonia de Valldoreix” s’interpreten vuit peces de repertori a la primera part i set 
nadales a la segona, acompanyades al piano pel professor Eduard Sáez del “Centre 
Musical de Valldoreix”. Dirigeix el mestre Albert Santiago. L’assistència és de més d’un 
centenar de persones.  
 

 
 Dilluns 21 de desembre: Concert de Nadal “Centre Musical de Valldoreix” 

Lloc: Església de l’Assumpció de Valldoreix 

Ressenya: La segona part d’aquest acte s’inicia amb la nostra Coral interpretant sola 
dues peces del repertori actual; tot seguit segueix el concert que culmina la 
col·laboració mantinguda en el darrer 
trimestre entre el Centre Musical i La 
Coral amb intercanvi de pianista i director 
per aprendre les Nadales escollides, set 
nadalenques populars harmonitzades per 
Manuel Oltra; interpretades conjuntament 
amb els grups corals d’Ensenyament 
bàsic; més de cent veus dirigides pel 
mestre Albert Santiago. S’acaba amb una 
cantada participativa en que s’afegeixen 
pares i mares d’alumnes i tots junts 
interpretem tres nadales populars 
Catalanes, dirigits i tot plegat coordinat 
per la mestra Núria Mesalles. 
L’assistència és d’unes sis-centes 
persones.  
 

 
 Dijous 24 de desembre: Coral a l’Eucaristia de la Nit de Nadal de Valldoreix 

Lloc: Església de Sant Cebrià de Valldoreix  

Ressenya: S’acompanya la litúrgia de la Nit de Nadal a Valldoreix amb cant coral i 
orgue (professora Isabel Castells). Dirigeix el mestre Aleix Oliveras. L’assistència és 
d’un centenar de persones. 

 
 

Gener de 2010 
***************************************************************************************** 

Miquel Rejat, President de l’Associació Coral l’Harmonia de Valldoreix 


