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Concerts de Tardor (des de 1992)

"Un vell somni!

Quan els camps ja han perdut els verds de l'estiu prenent els ocres de la tardor i els ocells cerquen 
altres contrades, a Santiga, i dins de l'entranyable marc de la seva església, podrem gaudir dels 
Concerts de Tardor.

Amb aquest nom dels Concerts de Tardor, recolzats per les institucions i amb la participació dels 
veïns i amics de Santiga, volem celebrar un concert anual que, sumat als que ja es fan al nostre 
poble i arreu del Vallès, doni la nota més alta per a una millor convivència. Un vell somni, que 
enguany farem realitat. 

Us esperem!"

(Josep Navarro, 23 de setembre de 1992)

Amb aquesta salutació d'en Josep Navarro, president de la nostra entitat d'aquella època, 
va començar el cicle dels nostres concerts que ens han portat a escoltar conjunts i solistes 
de gran qualitat i renom, amb una programació molt ben trobada de música clàssica, 
tradicional i cant coral.  

Per tant, tot celebrant el 25è aniversari dels nostres Concerts, volem agrair de tot cor la 
participació continuada d'algunes de les entitats del nostre municipi, en especial la Coral 
Renaixença i l'Escola Municipal de Música i Dansa. 

També volem donar les gràcies als altres grups que ens han acompanyat amb les seves 
actuacions, com la Jove Orquestra de Santa Perpètua de Mogoda (JOSPeM), que enguany 
celebra el seu 10è aniversari. 

Finalment volem agrair la col·laboració de la junta del Centre Parroquial, del Grup de Teatre 
Tàndem i dels tècnics de la Regidoria de Cultura, de l'Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda, de qui rebem suport institucional. També volem donar les gràcies als nostres 
associats, col·laboradors i patrocinadors, ja que sense el seu valuós suport moral i econòmic no 
ens seria pas possible complir amb els objectius de la nostra associació. 

Jaume Vinyals Rovira
President
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Diumenge 23 d’octubre, 12 hores

Centre Parroquial de Santa Perpètua de Mogoda

BANDARRES
Banda de l'Escola Municipal de Música i 
Dansa, de Santa Perpètua de Mogoda.

Els Bandarres, banda de l’Escola de Música i Dansa de Santa Perpètua de Mogoda s’engloba dins 
el criteri pedagògic de l’escola.

La seva �nalitat es l’aprenentatge i el gaudi de la música, fomentant a la vegada la relació  entre 
alumnat de diferents edats.

A banda de participar en diverses activitats a la ciutat, també es fan intercanvis que ajuden a 
conèixer altres escoles i a la vegada compartir la música.

La banda a fet intercanvis amb escoles d'Hongria, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, 
Sant Feliu de Guíxols, Sant Boi del Llobregat, la banda de l’Escola de Música la Lira Ampostina 
(Amposta), així com la banda de l’Escola de Música i  Conservatori de Vic.

El 2014 va fer un intercanvi amb la banda de la Musikschule de Hünstetten (Alemanya) a Santa 
Perpètua, tornant la visita el 2015 a Hünstetten (Alemanya).

Aquest 2016 la Musikschule de Hünstetten i els Bandarres han participat conjuntament al 
festival EMUSIK a Donostia, havent realitzat concerts a diverses ciutats de La Rioja.

També ha fet concerts en ciutats com La Llagosta i Montcada i Reixac.

La banda esta dirigida pel professor Laureà Vicedo.



Diumenge 6 de novembre, 12 hores

Església de Santa Maria l’Antiga

ALBA VENTURA
Pianista

Nascuda a Barcelona, Alba Ventura va debutar com a solista a l’edat de tretze anys juntament 
a l’Orquestra de Cadaqués i Sir N. Marriner a San Sebastià i a l’Auditorio Nacional de Música. 
Des d’aleshores la seva carrera com a solista no ha parat de créixer amb invitacions d’auditoris 
com el Wigmore Hall, el Barbican i l’Esglèsia de St. Martin in the Fields, Concertgebouw 
d’Amsterdam, Musikverein de Viena, Cité de la Musique de París, i la Sala Svetlanovsky de 
Moscou entre d’altres, havent tocat a més a les principals sales espanyoles, i a Bogotà i 
Auckland. Ha estat dirigida per personalitats com Antonini, Harth-Bedoya, Hogwood, Mas, 
Pons, Oue, Ros Marbà i Vásary, i ha col·laborat amb importants orquestres i conjunts de 
càmera, com les orquestres Phliharmonia i Hallé, Filharmònica Nacional d’Hongria, la 
Simfònica Nacional Txeca, les principals orquestres espanyoles i amb els quartets Brodsky, 
Takacs i Casals.
A la temporada 2013-2014 es va presentar amb gran èxit a la Xina, oferint recitals a 
importants sales de Shanghai, Pekin i Guangzhou, i als Estats Units, on va ser convidada per la 
Societat Chopin de Connecticut i a més de concerts va impartir una Master Class a la Hartt 
School i va ser jurat a la Chopin International Piano Competition. De les seves darreres 
temporades destacar també recitals al Regne Unit, Auditorio Nacional de Música, Palau de la 
Música Catalana i Auditori de Barcelona o Festival de Granada, així com concerts amb 
orquestres com els London Mozart Players, o les simfòniques de Barcelona, del Gran Teatre del 
Liceu o de Castella i Lleó. 
Va iniciar els seus estudis amb Silvia Llanas per posteriorment ingressar a l’Acadèmia Marshall 
on va estudiar amb Carlota Garriga i va rebre classes magistrals d’Alicia de Larrocha. Als onze 
anys li va ser atorgada una beca per estudiar amb Dimitri Bashkirov a l’Escola Superior de 
Música Reina Sofía. Després d’una audició a Berlín, Vladimir Ashkenazy es va fer càrrec del seu 
desenvolupament musical passant a ser el seu tutor i va organitzar els seus estudis amb la 
professora Irina Zaritskaya a la Purcell School de Londres i posteriorment al Royal College of 
Music. Ha rebut classes magistrals de Nikita Magalof, Maria Joao Pires i Radu Lupu. 
Alba va guanyar les audicions internacionals del Young Concert Artist Trust (YCAT) i a la 
temporada 2009-2010 va ser seleccionada pel programa Rising Stars que promou l’ECHO 
(European Concert Halls Organisation). Recentment li va ser atorgat el Premi IMPULSA de la 
Fundació Príncep de Girona. El seu anterior treball discogrà�c va estar dedicat a Rachmaninov 
i va ser rebut de forma entusiasta per la crítica. Acaba d’editar el seu darrer CD, de títol Études.

Alba Ventura es, a més, professora titular al Conservatori Superior de Música del Liceu. 



Diumenge 20 de novembre, 12 hores

Església de Santa Maria l’Antiga

JOSPEM
Jove Orquestra de Santa Perpètua de 
Mogoda.

L’any 2005 el director de l’Escola Municipal de Música de Santa Perpètua de Mogoda va reunir 
a un grup d’alumnes i ex alumnes per proposar-los crear una orquestra amateur; la idea era 
que els estudiants i antics estudiants de l’Escola poguessin compaginar els seus estudis i 
treballs amb la música, ja que molts d’ells l’havien hagut de deixar aparcada.
No va ser �ns el 2006 que hi va haver la presentació o�cial de la Jove Orquestra al Castell de 
Mogoda. Durant aquest 10 anys la Jove Orquestra s’ha consolidat com una formació cultural 
de la vila i el seu entorn i s’ha enriquit del contacte amb altres formacions o entitats culturals 
del poble i voltants. En aquesta primera etapa de creixement ha realitzat projectes a petita i 
gran escala a Santa Perpètua de Mogoda i altres indrets del Vallès. El concert d’Any Nou a Santa 
Perpètua de Mogoda, Carmen, Tangos al Castell de Mogoda, Nit de Swing a Santa Perpètua i 
Rubí, Música francesa del s.XX a la Parròquia de St. Feliu de Sabadell i l’ Església de Santa 
Perpètua, Concert de Tardor de música barroca a Santiga o l’Adiemus a l’aire lliure en 
col.laboració amb l’Escola Municipal de Música de Santa Perpètua de Mogoda, són alguns dels 
seus esdeveniments més preuats. 

Coral fundada l'any 1978 a Santa Perpètua de Mogoda. El primer director va ser Josep Cardona, 
el qual la va dirigir �ns el 1986. També han dirigit la Coral Renaixença, Victor Martínez 
(1987-1988), Pelegrí Bernal (1989-1992), Enric Azuaga (1993-1996), Joan Martinez 
(1996-1997), Francesc Vallès (1997-2012) i Mercè Bertran (2012-2014). Des del setembre del 
2014 la directora és la Anabel Arias. En l'actualitat està formada per 30 cantaires.

CORAL RENAIXENÇA



AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:

Amics de l’Obra d’en Francesc Brunet-Llobet
ARANOW packaging machinery

Autocars Serrat
Cal Rellotger

Can Llobet Restaurant
Comercial Líder, S.A

Dicu, S.A.
Equus Life, S.L.

Escola Tabor
Esports Aguilà

Farmàcia Carme Relat
Farmàcia Jaume Guillen

Forn Ribas, S.A.
Gas-Die, S.L.

Gestoria Banús
Gestoria Jansana

Instal·lacions Surroca, S.L.
La Perpetuenca, S.C.C.L.

Lípidos Santiga, S.A.
M Quatre Arts Gràfiques

Milar Sabaté
Miró Jardineria

Mobles i Fusteria Fradera
Montsenya Restaurant

Pa Artesà del Vallès
Transgruas Serrat, S.L.

Xarcuteria Subirats


