
 

LLOC:
Sala del Casino L'Aliança del Poblenou
Rambla del Poblenou, 42 - Barcelona

Accés: metro línia 4, estació Poblenou

PROGRAMA

1a PART: ORQUESTRA ARS MEDICA

Aires de cinema (música de pel·lícules) d’autors varis. 
Director: Sr. Alfons Reverté

2a PART: CORAL DEL COL·LEGI DE I HOSPITAL DE SANT PAU amb
 l’ORQUESTRA ARS MEDICA:

- Can�que de Jean Racine                              G. Fauré
- Muntanyes del  Canigó                                 Harm.  Nadal Puig
- Cançó de la Pau (de “Finlàndia”)  J. Sibelius (Lletra J. Casas)    
                             

Director: Dr. Jordi Craven-Bartle

3a PART: CORAL DEL COL·LEGI DE I HOSPITAL DE SANT PAU

- Ave Maria                                                     Giulio Caccini
- Senyor Sant Jordi                                          Francesc Vila / S. Espriu

Piano: Dr. Miquel Rovirosa, Alvaro Lafuente
Director: Dr. Jordi Craven-Bartle
Directors Assistents: Dr. Miquel Rovirosa i Dr. Jordi Félez
Pianista: Dra. Neus Pérez de Arenaza

4a PART: CORAL D’ENGINYERS

CANÇÓ ITALIANA: De Nàpols a Venècia

- Lo Nassaiolo (popular de l'Alguer)   Pasqual Gallo
- Santa Lucia (popular napolitana)
- Funiculi’ funicula’     L. Denza – G. Turco. 
 Solista: Jaume Pera
- O sole mio       E. di Capua Arr. G. Pino. 
 Solista: Miracle Pujol
- E l’allegria       Anònim (canto friulano) 
- Canzone gondoliera     Harm. R. Kubik 
- El carnevale di Venezia    G. Rossini 

Pianista: Sr. Joan Fonoll
Director: Sr. Jordi Marín i Montañés

5a PART:  CANTS FINALS CONJUNTS

“Cor de gitanos” de “Il Trovatore”   G. Verdi 
“El cant del poble”     Anselm Clavé/ Amadeu Vives
 (Lletra: Josep Maria de Sagarra)  

CONCERT
INTERCOL·LEGIAL
Orquestra Ars Medica
Coral del CoMB i de l’Hospital de Sant Pau
Coral dels Enginyers

Dimecres, 6 de juny de 2018 a les 19.30h
Sala del Casino L'Aliança del Poblenou
Rambla del Poblenou, 42 - Barcelona

Amb la col·laboració dels sèniors:



ORQUESTRA ARS MEDICA

Fundada el 1984 per inicia�va d’un grup de metges barcelonins amb el suport i complicitat 
del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona és l’única orquestra de metges de tot l’estat 
espanyol dedicada a la interpretació de música clàssica. Està formada per músics amateurs, 
principalment metges i personal sanitari, tot i que també incorpora membres d’altres 
professions. L’Orquestra Ars Medica és una associació sense ànim de lucre que té com a 
finalitat gaudir interpretant música amb el millor nivell possible.

Durant aquests anys ha estat dirigida per Francesc Garrigosa, Enric Ribó, Jordi Colomer, 
Joaquín Miranda, Fernando Marina, Antoni Guinjoan, Hermann Bieg, Joan Cantarell i, des 
de la temporada 2012-2013, Alfons Reverté.

Ha interpretat obres com El Messies de Händel, la Missa en Re Major de Dvorák i la Suite 
per a Orquestra nº 2 de Bach. D’entre els seus darrers projectes destaquen les interpreta-
cions de The Fairy Queen de Purcell conjuntament amb l’Aula d’Òpera d’Amics de la Unió de 
Granollers, el Concert per a Orgue i Orquestra nº1 de Rheinberger i la Simfonia nº7 de 
Beethoven conjuntament amb l’Orquestra de La Garriga.

A l'octubre de 2017 va col·laborar amb la World Doctors Orchestra en els concerts de Barce-
lona i Girona, interpretant obres de Brahms i Shumann amb el violoncel.lista Lluís Claret.

 CORAL D'ENGINYERS

La Coral dels Enginyers va començar a fer camí en el món del cant coral al mes de setembre 
de 1999 a proposta d’un grup de membres de l'Associació d'Enginyers Industrials de 
Catalunya, que la Comissió de Cultura de seguida acollí. 

Des de llavors, la Coral ha treballat i interpretat repertoris d’èpoques i es�ls ben diversos, 
tant de la polifonia litúrgica i profana an�ga i del Renaixement, com la música dels nostres 
dies, sense oblidar la música popular ni els compositors catalans. Fins ara les seves actua-
cions han �ngut lloc tant a Catalunya com a diverses ciutats espanyoles o europees. Han 
realitzat diversos concerts d’intercanvi amb corals de Barcelona, Madrid, Bilbao, Deva, 
Rosheim (França), Ihringen (Alemanya), Àmsterdam (Holanda), Villemagne de l’Argen�ère 
(França), Coimbra (Portugal) i Liège (Bèlgica). 

Per celebrar el seu desè aniversari, el 13 de juny de 2010, va organitzar un concert extraor-
dinari a la sala Pau Casals de l’Auditori de Barcelona, amb la par�cipació conjunta de la 
Coral del Col·legi d’Advocats i la Coral del Col·legi de Jesús Maria, ambdues de Barcelona, 
amb la interpretació dels més coneguts cors d’òpera. El 7 de novembre de 2015 va celebrar 
el seu quinzè aniversari amb un concert-espectacle al Teatre de Sarrià.

Ha estat dirigida des del seu inici fins al 2009 per Jesús Cruixent Flo, enginyer industrial, 
l'any 2009 per Eulàlia Benito, i fins al 2011 per Damián Moragas. Actualment n’és director, 
Jordi Marín i Montañés.

Per tant, podem considerar que la Coral dels Enginyers és avui una en�tat plenament 
consolidada al si de l'Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya i està adscrita a la 
Federació Catalana d’En�tats Corals. Totes les ac�vitats de la Coral d´Enginyers tenen el 
suport de la Comissió de Cultura.

CORAL DE METGES I DE L’HOSPITAL
DE SANT PAU DE BARCELONA

L’any 2011 es va recuperar l’an�ga Coral del Col·legi de Metges de Barcelona, després d’un  
procés de col·laboració amb la Coral de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que va finalit-
zar amb la fusió d’ambdues corals l’any 2012.  Actualment dirigida pel Dr. Jordi Craven-
Bartle i amb els directors assistents Miquel Rovirosa i Jordi Félez.

Coral del Col·legi de Metges de Barcelona
Fundada l'any 1956, va desenvolupar una intensa ac�vitat fent concerts al Palau de la 
Música, al Va�cà i gravant discos de gran qualitat. Després d’un temps inac�va, reaparegué 
l'any 2012 i es presentà a l’església de Sant Ramon de Penyafort amb un Concert 
Intercol·legial de polifonia del Renaixement. D’aleshores ençà ha par�cipat en les ac�vitats 
ins�tucionals del Col·legi i ha fet una trentena de concerts, amb les cites anyals del Concert 
Intercol·legial, el Concert de Primavera, el Concert de Nadal, l’acompanyament en el funeral 
dels companys difunts i també concerts benèfics periòdics com el del 13 de novembre de 
2013 al Liceu per a la Fundació Josep Carreras i la Fundació Grup Àgata contra el càncer de 
mama, i també concerts a benefici de les lligues contra el càncer de Barcelona, Vic, Girona, 
la Fundació Vita Mundi i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. El 2015 va 
cantar al COMB, a Sant Pau,  a la UAB a Bellaterra, a l’Auditori de Girona, a l’Auditori de Vic, 
i per Nadal va fer cinc concerts  benèfics de carols tradicionals anglesos a diferents indrets 
de Barcelona.

Coral de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Fundada el 1992, per inicia�va del prior, Dr. J.M. Forcada, doctor en medicina i cirurgia, 
par�cipa en totes les ac�vitats ins�tucionals tant civils com universitàries i religioses de 
l’hospital. La componen una trentena de cantaires vinculats a l’Hospital. Ha fet un centenar 
de concerts per a en�tats culturals i benèfiques del nostre país.


