
Arriba la 35a Setmana de Cant Coral a 
L’Hospitalet i, un any més, l’Auditori Barradas 
acollirà les millors formacions polifòniques de 
Catalunya. És, per tant, tot un luxe per a 
aquesta ciutat acollir un esdeveniment cultural 
d’aquestes característiques.   
 

En aquests trenta-cinc anys, els aficionats al cant coral de 
L’Hospitalet han pogut gaudir de tota la riquesa i diversitat del 
gènere: des de peces tradicionals i clàssiques fins a cants 
espirituals negres i gospel; des de música sacra fins a peces 
barroques, renaixentistes o d’autors contemporanis; des del 
barbershop fins a les veus blanques... 
 
Vull agrair els amics de les corals Heura, Elisard Sala i Xalesta —
organitzadores de la Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet— la 
gran feina feta durant tot l’any per acostar a L’Hospitalet el bo i 
millor del cant coral i per convertir la nostra ciutat, any rere any, 
en punt de trobada per a cantaires i grups corals d’arreu del país.  
 
L’Hospitalet és avui una ciutat moderna, dinàmica i amb una gran 
projecció de futur, una ciutat que gaudeix d’una vida cultural rica 
i diversa, que es nodreix de la bona feina i de les activitats que 
duen a terme entitats i associacions culturals com la vostra.  
 
Desitjo que aquesta 35a Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet 
sigui un gran èxit.  
 
Per molts anys, i endavant! 
 
Núria Marín i Martínez 
Alcaldessa de la ciutat 

 
 

 
 

Divendres, 18  de maig / 21:00 h 
COR TESSÀLIA 

 
Dissabte, 19 de maig / 19:00 h 

COR D’HOMES DE LA CIUTAT D’IGUALADA 
 

Diumenge, 20 de maig / 19:00 h 
CROMÀTICA, cor de dones 

 
Divendres, 25 de maig / 21:00 h 

CORAL CÀRMINA 
 

Dissabte, 26 de maig / 19:00 h 
COR OH! de Santa Coloma de Queralt 

 
Diumenge, 27 de maig / 19:00 h 

SITGES CANTA! The International Sitges Chorale 
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Rambla Just Oliveras, 56 - 08901 L’Hospitalet 

Metro L1: Rambla Just Oliveras / RENFE: L’Hospitalet 
Tel.: 93 337 79 62 

www.auditoribarradas.cat 

twitter.com/elBarradas 
facebook.com/auditoribarradas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Més informació: 

cantcoral.lh@gmail.com 
www.scclh.eu.pn 

facebook.com/SCCLH 

 

Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet (S.C.C.L’H) 
CORAL ELISARD SALA - CORAL HEURA - CORAL XALESTA 

 

 

 

 

Hi col·labora: Ajuntament de L’Hospitalet 
Àrea de Benestar i Drets Socials - Regidoria de Cultura 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

del 18 al 27 de maig de 2018 
35a edició 

Entrada taquilla inversa  
Aportació voluntària a la sortida 

(seients no numerats) 


