
 

 

Nota de premsa 

 

El Messies familiar de ”la Caixa”: 
Emocions per a petits i grans 

 
• Des de l’any 1995 l’Obra Social ”la Caixa” impulsa el Concert participatiu El Messies, 

que reuneix prestigiosos músics professionals amb cantaires aficionats a la música 

coral, amb un únic objectiu: interpretar El Messies de Händel.  

 

• A aquest projecte, s’hi suma una altra activitat: els tallers de creació “Cantem El 

Messies”. 

 

• Aquests tallers volen donar l’oportunitat, a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys, de 

participar en un procés creatiu musical liderat per un equip de professionals, format 

per músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès. 

 

• Els 200 nens i nenes que han assistit a aquests tallers han estat convidats a 

participar en el Concert familiar El Messies.  

 

• El 12 de desembre, a les 17.30 h, al Palau de la Música Catalana, serà el moment de 

descobrir aquesta impressionant obra amb tota la família.  

 

• El concert es podrà seguir en directe des de la Sala de Premsa Multimèdia de l’Obra 

Social ”la Caixa” http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ i des del web de l’Obra Social 

”la Caixa”: www.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

Barcelona, 7 de desembre de 2010. Fa 15 anys que l’Obra Social ”la Caixa” organitza concerts 

participatius perquè tant els cantants com els espectadors puguin gaudir d’una de les obres més 

emblemàtiques de tots els temps. Una peça de la qual és molt fàcil fer una selecció per introduir 

els més joves en aquest magnífic oratori, ja que qualsevol fragment de l’obra és d’una bellesa 

excepcional. 

 

Els tallers de creació “Cantem El Messies” volen donar l’oportunitat, a nens i nenes d’entre 8 i 

12 anys, de participar en un procés creatiu musical liderat per un equip de professionals, format 

per músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès. Han participat en aquesta iniciativa infants de 4 

centres educatius i 3 entitats socials de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 

l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Sabadell.  

 

El taller té dos objectius: crear una peça inspirada en El Messies de Händel i aprendre dos 

fragments d’aquesta obra per després poder-ho interpretar al Palau de la Música Catalana. Cada 

grup ha fet tres tallers entre l’octubre i el novembre. 

 

El Concert familiar El Messies tindrà lloc el diumenge 12 de desembre, a les 17.30 h, al 

Palau de la Música Catalana. Una oportunitat única per descobrir aquesta impressionant obra 



amb tota la família. En aquest concert, hi participaran els 200 nens i nenes que han estat 

assistint als tallers. 

 

Enguany, participarà en el concert l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Rubén 

Gimeno. També s’ha ofert l’oportunitat de formar part d’aquest projecte als participants 

individuals del Concert participatiu El Messies de Barcelona 2010. Se n’han apuntat 80 que 

seran qui cantarà des de l’escenari els números corals, amb el suport de la Coral Càrmina. 

  

 
El Concert familiar El Messies, també en directe a través d’internet 

 

Una de les característiques que fan especial aquest concert és que tothom qui el vulgui viure en 

directe el podrà seguir tant a través de la Sala de Premsa Multimèdia com del web de l’Obra 

Social ”la Caixa”, a partir de les 17.30 h (i fins aproximadament les 18.30h): 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/retransmisiones.html o www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
 

El Messies de Händel 
Diumenge 12 de desembre de 2010, a les 17.30 h 
 
Palau de la Música Catalana 
 
Orquestra Simfònica del Vallès 
Coral Càrmina 
Participants individuals 
 
Ximena Agurto, soprano 
Xavier Mendoza, baríton 
 

Direcció: Rubén Gimeno 

 
Organització tècnica 
Departament de Música de la Fundació ”la Caixa” 
 
Servei d’Informació  
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial 
 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


