
Concert en benefici a 

l'associació DEBRA



DEBRA és una associació sense

ànim de lucre que té com a missió

millorar la qualitat de vida de les

persones amb epidermòlisi bullosa

o “pell de papallona”

i la dels seus familiars.

 

El seu equip de professionals

dona suport als afectats en el seu

dia a dia des que neixen,

i participen en els projectes

d'investigació que cerquen una

cura per a aquesta malaltia

minoritària d’origen genètic.

 



Primera part

Raval Simfònic

Big L'EM Band

Raval's Band

 

 

Segona part

Grupcello.cat

Musicals' Choir

Les Flors de Maig

Trencacors

 

PROGRAMA



Direcció: Bartolomé García-Plata

Ra
val
 S

im
fòn
ic Mart

G. Holst, arr. A. J. Smith

Lo llaüt
Bartolomé García-Plata Gironés

Dr. Who
R. Grainer, arr. I. Farrington



Bi
g 

L'E
M
 B

an
d

Birdland
J. Zawinul

A- Tisket, A- Tasket 
E. Fitzgerald i V. Alexander
amb Sibyla Riegele a la veu

April in Paris
V. Duke, arr. B. Lowden

Minnie The Moocher
C. Calloway, arr. V. Oller
amb Raquel Centeno a la veu

Direcció: Víctor Oller



Funky Cha-Cha
A. Sandoval

The Blues Factory
J. de Haan

Gitanitos y morenos
Gato Pérez, arr. V. Oller
amb Agustín Gálvez a la veu

Ra
val
's 
Ba
nd

Direcció: Bartolomé García-Plata



mitja part 15'
Eviteu les aglomeracions!

 

 

Podeu trobar punts de DEBRA per

fer donacions, ajudar l'associació,

col·laborar comprant xapes,

papallones de feltre i altres

productes, o demanar informació.



G
ru
pc
ell
o.c
at

"Allegro" del Trietto i Scherzo en sol major
G. P. Telemann

Peça curta de la Suite per a violoncels
J. Sandaran

Oblivion
A. Piazzolla, arr. X. Coll
solista: Jorge Sierra

Muerte del ángel
A. Piazzolla, arr. B. Déjardin

Direcció: Anna Mora



Electricity
Elton John

Falling Slowly
G. Hansard i M. Irglová

You Learn
A. Morissette

Waving Through A Window
B. Pasek i J. Paul

M
us
ica
ls'
 C

ho
ir Joaquim Tardido, piano

Alan García, baix

Nil Casals, bateria

Direcció: Cristina Colomer



M
us
ica
ls'
 C

ho
ir

G
ru
pc
ell
o.c
at Medley de Les Misérables

M. Schönberg, 

arr. C. Colomer i F. Minguella

Direcció: Cristina Colomer



Grupcello.cat
 
 

Ària de la suite n.3

J. S. Bach

Alan García, baix

Nil Casals, bateria



Grupcello.cat
Les Flors de Maig
Musicals' Choir

Trencacors

Medley de Mar i cel 

A. Guinovart, arr. C. Colomer

 
Direcció: Cristina Colomer



BIG L'EM BAND
Big band nascuda el 2019 a L'Escola

de Músics amb el propòsit de

començar una gran formació

jazzística. Des del so més

tradicional de les big bands dels

anys 30 fins a la fusió amb rock i

funk, ens encisaran amb el seu

swing i molta elegància.

LES FLORS DE MAIG
Fundada el 1925 al barri del Raval de

Barcelona, L'ACR Les Flors de Maig és una

agrupació oberta a tothom i amb la

finalitat de millorar la cohesió al barri

mitjançant l'associacionisme i la música.

Amb una activitat ininterrompuda durant

quasi un segle afronta el futur amb

energies renovades i amb objectius ben

engrescadors, com la participació el

2022 a l'òpera La Gata Perduda, al Gran

Teatre del Liceu.Actualment la coral està

formada per un grup de 20 cantaires

dirigits per l'Albert Cabero i el seu

repertori va des de cançons tradicionals a

música contemporània d'arreu.

GRUPCELLO.CAT
Vinculat al Conservatori El Musical de

Bellaterra, està format per joves

violoncel·listes provinents de tota la

geografia catalana que comparteixen

l'entusiasme per la música. Des de la

seva  creació l'any 2010 per la

violoncel·lista Anna Mora han actuat per

Catalunya, Balears i França i han

destinat molts dels seus concerts a donar

a conèixer la malaltia de pell de

papallona.



MUSICALS' CHOIR
Cor de joves de L'Escola de Músics format

per 55 joves de Ciutat Vella. El cor va

néixer al febrer de 2014. El seu repertori es

basa en el gènere musical i, tot i ser un cor

molt jove, ha actuat amb Ramon Mirabet

al Festival de Pedralbes, amb

Insectotròpics a la Plaça Catalunya i

properament col·laborarà a l'òpera La

Gata Perduda, al Gran Teatre del Liceu.

RAVAL SIMFÒNIC
Raval Simfònic és l'orquestra de L'Escola

de Músics i JPC. Amb alumnes de totes

les edats, interpreta peces del repertori

clàssic i també bandes sonores. En els

anys que fa que toca ha fet intercanvis

amb altres orquestres a Mallorca,

Alemanya, Itàlia i Holanda.

RAVAL'S BAND
La Raval's Band neix l'any 2006. Es crea

amb el suport de l'Ajuntament de

Barcelona i sota la direcció musical de

L'Escola de Músics i JPC. Els

components són músics amateurs que

viuen, treballen o estudien al barri del

Raval. Ha actuat a L'Auditori, el Palau

de la Música Catalana i molts escenaris

emblemàtics de Barcelona.
TRENCACORS
Trencacors és el cor d'adults de L'Escola

de Músics des del 2019. Un cor molt jove

però que ja ha actuat a l'Auditori de

l'ONCE i a les trobades de corals del

Raval al Teatre Goya. El curs 2022

participarà a l'òpera La Gata Perduda al

Gran Teatre del Liceu.

Actualment estan dirigits per Cristina

Colomer.



Agraïments

Volem donar les gràcies

principalment a tota la gran família

musical que conforma la nostra

escola: alumnes, familiars, mestres,

entitats i Districte de Ciutat Vella,

veïns i veïnes d'un barri ple de

cultura i d'amor per les coses

autèntiques i ben fetes.

 

També a tots aquells que ens heu

ajudat a tirar endavant un concert

ple d'il·lusió i d'esperança per a un

futur ple de cultura.

 

Visca la música!



Bon estiu
i fins aviat

 

https://www.instagram.com/lescola_de_musics/
https://twitter.com/LEMiJPC
https://lescolademusicsijpc.wordpress.com/
https://www.youtube.com/user/escolademusiscsjpc15
https://www.facebook.com/lescolademusics.jpc
mailto:escolademusics@gmail.com

