
 
 

Nota de prensa 

 
L'Obra Social "la Caixa", en col·laboració amb l'Orquestra Simfònica de Bilbao, 
convida les agrupacions corals de la regió a cantar algunes de les parts corals 
de les òperes més cèlebres de la història 

 
Més de 330 cantants interpretaran, per 
primera vegada a Bilbao, Grans cors 

d'òpera, nou concert participatiu de l'Obra 
Social "la Caixa"  

 
• L'Obra Social "la Caixa" presenta, en col·laboració amb l'Orquestra 

Simfònica de Bilbao, el concert participatiu Grans cors d'òpera. 
 

• Quan es compleixen 15 anys de l'organització del primer Messies 
participatiu a Bilbao, l'entitat porta a terme per primera vegada a la 
ciutat un nou espectacle a partir de les parts corals d'algunes de les 
òperes més cèlebres de la història, a càrrec de compositors com 
Verdi, Wagner, Bizet, Leoncavallo, Mascagni i Puccini. 
 

• Hi participen 11 agrupacions corals amb més de 330 cantants no 
professionals que, després d'un intens treball de preparació, se 
sumaran a l'Orquestra Simfònica de Bilbao i el Cor d'Òpera de 
Bilbao, sota la batuta de Manel Valdivieso. 
 

• Unes 42.000 persones han participat en els diferents concerts 
participatius organitzats per l'Obra Social "la Caixa" des de fa més 
de vint anys, i més de 390.000 persones han assistit als concerts 
oferts per tota la geografia espanyola. 
 

• El concert participatiu Grans cors d'òpera tindrà lloc al Palau 
Euskalduna Jauregia el dijous 26 de novembre a les 20 hores. 

 
 
Bilbao, 26 novembre de 2015. Els concerts participatius impulsats per l'Obra 
Social "la Caixa" 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 al costat de músics i intèrprets professionals de 
reconegut prestigi, i en un marc tan singular com és el Palau Euskalduna 
Jauregia. 
 
"la Caixa" va organitzar el seu primer concert participatiu a Euskadi l'any 2000, 
amb la interpretació d'El Messies de Händel en el mateix escenari i amb 
l'Orquestra Simfònica. Ara, 15 anys després i en el mateix escenari, l'entitat 
presenta un nou concert també en format participatiu. 
 
Es tracta d'un espectacle amb alguns dels cors més emblemàtics de la història 
de l'òpera. En aquesta ocasió, els cantants interpretaran, al costat de 
l'Orquestra Simfònica de Bilbao i el Cor d'Òpera de Bilbao, fragments d'òperes 
de Verdi, Wagner, Bizet, Leoncavallo, Txaikovski, Mascagni i Puccini. 
 
Hi intervindran en aquest concert en format participatiu a Bilbao 
aproximadament 330 cantants aficionats, pertanyents a onze agrupacions 
corals: Agrupación Vocal Bleibet, Bakioko Abesbatza, Coral Ondarreta, Coral 
Santa María de Portugalete, Coro Andrés Isasi, Coro Arte Factum, Coro de 
Cámara de Galdakao Los Tonos Humanos, Coro de la Universidad del País 
Vasco, Coro Eskuz Esku, Coro Jatorki i Inmakuladako Abeslariak. 
 
Tots ells formen un gran mosaic representatiu de la ciutadania que té en comú 
un interès especial per la música coral. Les agrupacions corals han preparat 
l'obra primer pel seu compte i després de forma conjunta en diversos assajos, 
sota l'assessorament d'un equip de professionals d'extraordinària qualitat. 
 
 
Obra Social "la Caixa": més de 20 anys d'experiència 

 
Els concerts participatius de l'Obra Social "la Caixa" constitueixen una 
experiència única que reuneix 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. 
 
Aquesta activitat participativa, impulsada per l'Obra Social "la Caixa", es va 
iniciar a Barcelona el 1995 amb El Messies de Händel i posteriorment ha estat 
portada a diferents ciutats espanyoles que s'han afegit al projecte amb un 
important èxit d'acollida i participació. 
 
En els últims anys s'ha ampliat el repertori amb altres obres simfonicocorals 
com el Rèquiem de Mozart, Carmina burana de Carl Orff o la Missa de la 



Coronació, també de Mozart. A més, s'ha inclòs en el repertori El Musical 

Participatiu, una selecció de fragments de grans Musicals clàssics amb un 
espectacle que convida als participants a cantar i ballar al costat de grans 
solistes i una formació professional. 
 
Des de 1995, uns 42.000 participants han cantat les parts corals de les obres 
programades, i més de 390.000 persones han assistit als concerts oferts a 
nombroses ciutats espanyoles, entre elles Madrid, Barcelona, València, Sevilla, 
Saragossa, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, Palma, Santiago 
de Compostel·la, Sant Sebastià, Tenerife, Las Palmas de Gran Canària, 
Valladolid i Múrcia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L'OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

GRANS CORS D'ÒPERA 
 

Dijous 26 novembre 2015 a les 20 hores 
Palau Euskalduna Jauregia, Bilbao 

 
Direcció 

MANEL VALDIVIESO  
 

BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA 
Erik Nielsen, director titular 

  
COR D'ÒPERA DE BILBAO 

Boris Dujin Vallejo, director/zuzendaria 
 

AGRUPACIÓN VOCAL BLEIBET 
BAKIOKO ABESBATZA 
CORAL ONDARRETA 

CORAL SANTA MARÍA DE PORTUGALETE 
CORO ANDRÉS ISASI 
CORO ARTE FACTUM 

CORO DE CÁMARA DE GALDAKAO LOS TONOS HUMANOS 
CORO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

CORO ESKUZ ESKU 
CORO JATORKI 

INMAKULADAKO ABESLARIAK 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Juan José Ortiz - 94 435 80 84    |    659 233 506    |     jjortiz@lacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimèdia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


