
 
Nota de premsa 

 

En col·laboració amb l’Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia i l’Auditorio y 

Centro de Congresos Víctor Villegas, aquesta producció de l’Obra Social ”la 

Caixa” estarà dedicada als ciutadans de Llorca 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” ofereix per primera 
vegada a Múrcia un concert participatiu:  
la Missa de la Coronació de W. A. Mozart 

 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta a l’Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia el concert participatiu de la 

Missa de la Coronació de W. A. Mozart. En col·laboració amb 
l’Auditorio i l’Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, el concert 
es completarà amb la Simfonia núm. 22 del mateix compositor. 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” ha decidit impulsar aquest nou concert en 

format participatiu amb aquesta magnífica obra del repertori coral, i 
per primera vegada ho farà a Múrcia el pròxim dijous 23 de juny.  

 
• Prop de 250 cantants pertanyents a set agrupacions corals de la 

regió de Múrcia cantaran algunes de les parts corals de la Missa de 

la Coronació juntament amb intèrprets de reconegut prestigi 
internacional i amb la participació de l’Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia. 

 
• Després d’un intens treball de preparació, els cantants han assolit 

els objectius marcats pel director José Miguel Rodilla per poder 
participar en aquesta emotiva celebració col·lectiva de la música. 

 
• Més de 24.000 persones han participat en els diferents concerts 

participatius organitzats per l’Obra Social ”la Caixa” des del 1995, i 
gairebé 235.000 persones han assistit als concerts oferts per tota la 
geografia espanyola.  

 
 



Múrcia, 20 de juny de 2011. El conseller de Cultura de la Regió de Múrcia, 

Pedro Alberto Cruz; el delegat general de ”la Caixa” a Alacant i Múrcia, Víctor 

Guardiola; el gerent de l’Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Pedro 

Navarro; el director de l’Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, 

Antonio Contreras, i la coordinadora del concert participatiu de la Fundació ”la 

Caixa”, Yolanda Altimiras, han presentat aquest matí la Missa de la Coronació 

de Mozart, el nou concert participatiu organitzat per l’Obra Social ”la Caixa” i 

que tindrà lloc aquest dijous 23 de juny. 

 

Els concerts participatius, impulsats per l’Obra Social ”la Caixa” des de fa més 

de quinze anys, ofereixen a les persones aficionades a la música l’oportunitat 

de participar en un important projecte pedagògic i un extraordinari espectacle 

musical de gran envergadura juntament amb músics i intèrprets professionals 

de reconegut prestigi internacional. 

 

Des del 2008, l’Obra Social ”la Caixa” ha apostat per ampliar el repertori en 

format participatiu, incloent-hi obres com Carmina Burana de Carl Orff, el 

Rèquiem de Mozart, i ara, en el primer concert participatiu organitzat per 

l’entitat a Múrcia, la Missa de la Coronació de W. A. Mozart. El programa 

previst per al pròxim 23 de juny es completa amb la Simfonia núm. 22, també 

de Mozart. 

 

Aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb l’Orquesta 

Sinfónica de la Región de Murcia i l’Auditorio y Centro de Congresos Víctor 

Villegas, constitueix una experiència enriquidora que convida els cors murcians 

a fer realitat un somni: cantar una de les obres més populars de Mozart 

juntament amb una orquestra i un director professionals. 

 

Aproximadament 250 cantants aficionats participaran en aquest primer concert 

en format participatiu a Múrcia. Formen part de set agrupacions corals de la 

regió, dues de les quals, la Coral Bartolomé Pérez Casas i el Coro de Cámara 

Modus Novus, pertanyen al municipi de Llorca, localitat a la qual està dedicat el 

concert.  

 

La resta d’agrupacions corals participants són la Coral Polifónica 

Carthagonova, la Coral Polifónica Municipal Hims Mola, el Coro Agrupación 

Musical de Alhama, el Coro Fecorem i l’Orfeón Murciano Fernández Caballero.  

 

Sota la batuta del prestigiós director valencià José Miguel Rodilla, actuaran des 

de l’escenari un destacat conjunt de solistes format per María Espada, soprano; 



Cristina Faus, mezzosoprano; Juan Sancho, tenor, i Enric Martínez-Castignani, 

baríton.  

 

La primera convocatòria d’aquest nou projecte de concerts participatius 

organitzat per l’Obra Social ”la Caixa” a Múrcia ha obtingut un gran èxit, com 

demostren les aproximadament 250 persones que hi prendran part després de 

l’intens treball de preparació fet. Les agrupacions corals han preparat l’obra, en 

primer lloc individualment i després de forma conjunta, des del mes de maig, 

amb un equip de professionals de reconegut prestigi a les sessions de treball 

planificades. 

 

 

Més de quinze anys d’experiència 
 

Els concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” constitueixen una 

experiència única que aplega cantants aficionats a la música coral juntament 

amb orquestres, solistes i directors de prestigi internacional per interpretar 

obres emblemàtiques del repertori simfonicocoral de tots els temps. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquesta activitat participativa, que va 

començar a Barcelona el 1995 amb El Messies de Händel i que s’ha portat, 

més endavant, a diverses ciutats espanyoles que s’han afegit al projecte amb 

un important èxit d’acollida i participació. El repertori s’ha ampliat a altres obres 

simfonicocorals. 

 

Des del 1995, més de 24.000 participants han cantat les parts corals de les 

obres programades, i prop de 235.000 persones han assistit als concerts 

oferts a nombroses ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Madrid, Barcelona, 

València, Sevilla, Saragossa, Palma de MalLlorca, Santiago de Compostel·la, 

Sant Sebastià, Tenerife i Valladolid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

SIMFONIA NÚM. 22 

MISSA DE LA CORONACIÓ 
 

W. A. Mozart 
 

Dijous 23 de juny de 2011, a les 21.00 h 
 

Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, Múrcia 
Av. Primero de Mayo, s/n, 30006 Múrcia 
  
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
José Miguel Rodilla, director titular 
 
Grupo Vocal Cororao 
Jorge Losana, director 
 
María Espada, soprano 
Cristina Faus, mezzosoprano 
Juan Sancho, tenor 
Enric Martínez-Castignani, baríton 
 
CORAL BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS 
CORAL POLIFÓNICA CARTHAGONOVA 
CORAL POLIFÓNICA MUNICIPAL HIMS MOLA 
CORO AGRUPACIÓN MUSICAL DE ALHAMA 
CORO DE CÁMARA MODUS NOVUS 
CORO FECOREM 
ORFEÓN MURCIANO FERNÁNDEZ CABALLERO 

 
Organització tècnica 
Departament de Projectes Culturals de l’Obra Social ”la Caixa” 
 

 
Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


