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CULTURES

Gairebé un centenar de persones
pujaran a l’escenari del teatre Kur-
saal de Manresa el proper dijous 6
de novembre (21 h) per participar
a El Musical, de l’Obra Social La
Caixa. Es tracta d’una proposta
que ofereix als aficionats a la mú-
sica l’oportunitat de participar en
un projecte pedagògic que culmi-
narà en un gran espectacle. Els par-
ticipants, liderats pels cantants
Mone i Sergi Albert, han estat se-
leccionats en un càsting que, se-
gons Núria Oller, cap de projectes
culturals de la Fundació la Caixa,
«no busca l’excel·lència, sinó un ni-
vell mínim per participar-hi».

Amb la signatura ahir del con-
veni de col·laboració entre La Cai-
xa i el Kursaal, es dóna via lliure per
a la celebració del concert parti-
cipatiu de l’entitat bancària en
una ciutat que no és capital de pro-
víncia. Segons el director territorial
de La Caixa a Catalunya, Jaume
Masana, es tracta de reinvertir
una part de l’Obra Social al terri-
tori. El concert també es farà a Llei-
da, el proper 17 d’octubre, i a l’At-
làntida de Vic, el 15 de novembre.

L’espectacle, sota la direcció
musical d’Òscar Peñarroya i escè-
nica de Xavier Casan, farà un re-
corregut per la història del teatre
musical, des de les històriques

composicions dels anys 20 i 30
(Showboat, Girl Crazy, Anything
goes) fins als més recents i popu-
lars (Chicago, Cats, Rent, Les mi-
sérables i Hairspray).

Els cantants aficionats, que ac-
tuaran amb els solistes Mone i
Sergi Albert (amb llarga expe-
riència en el musical) i l’Orquestra
Simfònica del Vallès, han estat es-
collits alguns a títol individual i d’al-
tres per pertànyer al Cor de Gos-
pel de l’Esclat i la coral Caelum. Se-
gons Oller, es tracta d’un especta-
cle «únic i molt especial. L’emoció
que es viu és diferent, l’ambient i
l’entusiasme s’encomana, i això
fa que sigui un acte molt especial».
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Uns 90 cantants actuaran a «El
Musical» de La Caixa a Manresa

L’obra social de l’entitat bancària organitza per primer cop el muntatge
fora de les capitals de província Mone i Sergi Albert lideraran l’actuació



IMATGE PROMOCIONAL

L’Obra Social La Caixa organitza concerts participatius des del 1995. Des
d'aleshores es realitza el tradicional concert participatiu d'El Messies de
Händel i, des de fa quatre anys, la fundació de l'entitat ha començat a
apostar per ampliar el repertori en format participatiu, primer amb altres
obres simfonicocorals i, posteriorment, com és aquest cas, amb un format
inèdit com el del musical, amb obres de Gershwin, Rodgers, Berstein, Sond-
heim, Webber i Schöngerg. En total, uns 36.000 participants han cantant
formant part de les corals de les obres programades, i més de 330.000
persones han assistit als concerts realitzats a nombroses ciutats espanyoles.



Un concert que ha evolucionat de Händel a Gershwin

Per primera vegada s’ha deter-
minat la rellevància econòmica i la
dimensió del patrimoni cultural a
Catalunya. D’acord amb un estu-
di realitzat pel departament de
Cultura, el sector del patrimoni
cultural genera una riquesa al país
de 3.660 milions d’euros anuals.

L’estudi ha calculat aquest pes
econòmic a través de quatre sec-
tors relacionats amb el patrimoni
cultural. D’una banda, els gestors
de patrimoni (museus, col·lec-
cions, arxius, biblioteques...) tenen
un pressupost de 390,3 milions
d’euros. Segon, les empreses es-

pecialitzades en patrimoni cultu-
ral (restauradors/ conservadors,
constructores especialitzades, em-
preses d’intervenció arqueològica,
de serveis culturals i de comuni-
cació) generen un volum de negoci
de 211,4 milions. Tercer, la indús-
tria no especialitzada (serveis de
neteja, seguretat, assegurances...),
que rep una despesa de 32,2 mi-
lions del sector del patrimoni. I, fi-
nalment, els sectors amb impacte
indirecte (turisme: allotjament,
transport, restauració...), que es
calcula que reben 3.026 milions
del turista amb motivació patri-
monial.
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El patrimoni cultural aporta
3.660 milions d’euros anuals
a l’economia catalana 

INSCRIPCIONS 
Sala Els Carlins:
dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda
fundacio@culturaiteatre.net

Més informació: www.elscarlins.cat

TEATRE
EN 

ANGLÈS

TALLER PREINFANTIL
TALLER INFANTIL
TALLER INICIACIÓ
TALLER BÀSIC

I ARA... MONOGRÀFIC DE 

PER A NENS I JOVES A PARTIR DE 5 ANYS

Generalitat de Catalunya
gencat.cat

Amb el suport de:


