
Informació

• Localitats:
Iglesias Fotògrafs
C/ Llobregat, 2 - Puig-reig
Tel. 93 838 00 05

• Dades de venda:
Entrades anticipades:
A partir del 27 de juny

• Preus:  
Abonaments: 16 €
Dimecres: 10 €
Diumenge: Anticipada 10 €, taquilla 12 €
(menors 14 anys gratuït)  

• Adreça per a més informació:
C/ Llobregat, 5 - 08692 Puig-reig
Tel. 938 380 059
www.polifonica.cat

L’organització es reserva el dret a alterar o suspen-
dre algun dels actes per causes de força major.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
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Puig-reig

42è FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CANT CORAL
CATALUNYA CENTRE 

DEL 29 DE JUNY AL 27 DE JULIOL DE 2022
PUIG-REIG  

CONCERTS DE CANT CORAL
Pavellò d’esports

Dimecres 6 de juliol, a 2/4 de 10 del vespre
CORONA DEL MAR HIGH SCHOOL
MADRIGAL SINGERS - Estats Units

Diumenge 10 de juliol, a les 8 del vespre
CORO DE JÓVENES DE MADRID
CAMERATA VOCALE SINE NOMINE- Cuba
POLIFÒNICA DE PUIG-REIG

SARDANES
Plaça Nova a  a 2/4 de 10 del vespre
(en cas de mal temps al Pavelló)

Dimecres 29 de juny,
COBLA LLUÏSOS DE TARADELL

Dimecres 13 de  juliol,
COBLA SANT JORDI CIUTAT
DE BARCELONA

Dimecres 20 de juliol,
COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Dimecres 27 de juliol,
COBLA AMSTERDAM

PUIG-REIG
Del 29 de juny

 al 27 de juliol de 2022

Cobla La Principal de la Bisbal

Cobla Sant Jordi- Ciutat de Barcelona

Cobla Lluïsos de Taradell

Cobla Amsterdam

ASSESSORIA PUIG-REIG. S. L.
ALUMINIS CASTANYÉ
APLITELC
ASSEGURANCES GARCIA
BALLARÀ S.L.
BEGUDES TRULLS
DOLÇA SEU
E.G. ASSESSORS, Casserres-Solsona
EL TEIX  - FLORISTES
EMBOTITS OBRADORS

FORN JULIÓ - Pa cuit amb llenya
FOTOGRAFIA IGLESIAS
MAGATZEM JOSEP CANAL
PEIXATERIA ANTONIA
QUIROBELL
RADIO PUIG-REIG       
Regió 7
RELLOTGERIA CLIMENT
TV PUIG-REIG



CORO DE JÓVENES DE MADRID
DIRECTOR Juan Pablo de Juan

CAMERATA VOCALE SINE NOMINE
DIRECTORA Leonor Suárez Dulzaidea

Benvolguts i benvolgudes, 

Des de l’organització del Festival us donem les gràcies pel 
vostre interès un any més en el programa que us oferim. 
Serà  una vegada més, un festival que combina cant coral 
i sardanes.

Enguany els concerts s’han avançat de les dates habituals 
i  comencen a inicis de juliol. Això és degut a la disponibi-
litat per viatjar dels cors que hi participen i poder establir 
col·laboració amb el Festival Internacional de Barcelona.

De l’edició d’aquest any, voldríem destacar que al festival 
hi podreu trobar de nou corals estrangeres i que hi predo-
minarà la joventut. Dos dels cors participants, estan for-
mats per joves cantaires que han adquirit ja un alt nivell en 
la preparació musical.

En les sardanes, a més de les prestigioses cobles de casa 
nostra, comptem de nou amb la Cobla Amsterdam, que 
ens agrada portar-la al nostre poble per agrair-los que des 
dels països Baixos s’hagin interessat per la nostra cultura 
i les nostres tradicions. 

Us agraïm el vostre suport i esperem passar uns dies de 
gaudi a través del cant i de les sardanes que és el què 
ens uneix d’aquest certament i fomentem des de la nostra 
Agrupació.

CORONA DEL MAR HIGH SCHOOL
MADRIGAL SINGERS
DIRECTOR Andrew Ball

Va ser fundat l’ any 2003 pel seu primer director Enrique Fililú 
O´Reilly i  des de l’ any 2008 es dirigit per Leonor Suárez Dulzaidea.
Sine Nomine és un cor masculí a 4 veus: contratenors (soprano i 
contralt), tenors i baixos. Té un ampli repertori que abasta obres des 
de l’ inici de la polifonia fins l’actualitat, centrada estilísticament en 
la música antiga passant pels gèneres espirituals, la música cubana 
i contemporània i incorporant a les seves presentacions elements 
teatrals i coreogràfics. 
Les seves veus han recorregut les sales més importants de concerts 
de Cuba i també ciutats de Mèxic, Espanya, Colòmbia, Equador i 
EEUU, on han participat en la Convención de la División Regional 
Oeste y la Convención Nacional de la American Choral Directors 
Asociation (ACDA).
Han estat guardonats pel primer premi a la millor categoria de Millor 
Ensamble Vocal i millor arranjament coral, obtingut per un dels seus 
integrants, al Concurs Internacional Jalisco Canta, Mèxic 2012.
L’ any 2020 i 2021 van participar al concurs online Chisinau, a Mol-
dàvia, on van ser mereixedor del Diploma d’ Or en la categoria de 
cors de cambra.
L’ any 2021 també van participar al 3r Festival i Concurs Internacio-
nal de Música Coral Sarbatoarea Corului (online) de Balti -Moldavia-  
i en la 56ª edició (online) del Festival Internacional de Canto Coral 
de Barcelona, aconseguint els primers premis en la categoria de 
Grups Vocals. 
Han posat la seva veu a la música de vàries pel·lícules i també 
tenen sis produccions discogràfiques, guanyadores de diferents 
premis CUBADISCO.
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CORONA DEL MAR HIGH SCHOOL MADRIGAL SINGERS, Estats Units, cor mixt (45 cantaires joves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Corona del Mar High School Madrigal Singers és un conjunt de 50 estudiants seleccionats cada 
any dels millors músics i vocalistes del Vocal Music Program de la Corona del Mar High School. 
Cada cantant ha demostrat una veritable dedicació a la seva música fent esforços, la majoria 
d'ells han estudiat cant pel seu compte i molts d'ells han participat en conjunts vocals o 
instrumentals addicionals al campus. Els CdM Madrigal Singers han actuat en diversos països de 
tot el món, incloent França, Polònia, la República Txeca, Eslovàquia, i en diverses ciutats dels 
Estats Units d'Amèrica. A l'estiu de 2018 van competir al Festival de la Joventut de Bratislava, on 
van tornar amb vuit premis, inclòs el Gran Premi del festival en general. Dirigits per l’Andrew 
Ball, que ha dirigit el conjunt des de 2013. Els Madrigal Singers tenen una gran demanda, 
especialment al desembre per cantar nadales al comtat d'Orange, Califòrnia, i aquest estiu 2022 
venen a Espanya i Catalunya a seguir cantant. 

 

El Corona del Mar High School Madrigal Singers és un con-
junt de 50 estudiants seleccionats cada any dels millors mú-
sics i vocalistes del Vocal Music Program de la Corona del 
Mar High School. Cada cantant ha demostrat una veritable 
dedicació i s’ha esforçat en els seus estudis musicals, la ma-
joria d’ells han estudiat cant pel seu compte i molts d’ells han 
participat en conjunts vocals o instrumentals addicionals al 
campus.

Han actuat en diversos països de tot el món, incloent França, 
Polònia, la República Txeca, Eslovàquia, i en diverses ciutats 
dels Estats Units d’Amèrica. A l’estiu de 2018 van competir al 
Festival de la Joventut de Bratislava, on van tornar amb vuit 
premis, inclòs el Gran Premi del festival en general.

Els Madrigal Singers tenen una gran demanda d’actuacions, 
especialment al desembre per cantar nadales al comtat 
d’Orange, Califòrnia, i aquest estiu 2022 venen a Espanya i 
Catalunya a seguir cantant.

Estan dirigits per l’Andrew Ball des de 2013. 

El Coro de Jóvenes de Madrid es una agrupació  juvenil, inte-
grada por uns 80 components i dirigida por Juan Pablo de Juan. 

Des dels seus inicis al 2014, ha aconseguit convertir-se en un 
dels cors juvenils de referència a Espanya i Europa. Ha ofert 
concerts a ciutats com París, Roma, Milà, Venècia, Budapest, 
Tallin o Berlín. A més a més, ha participat en festivals internacio-
nals com el XIX i XX Europa Cantat celebrat a Hongria i Estò-
nia respectivament. Ha participat a la 22è i 23è edició Choralies 
Festival o en Música Eterna Roma sent guardonat amb el primer 
premi en la categoria de música sacra i diploma d’ or en la cate-
goria de gospel i cor mixte. 

També ha assistit a l’ 11è Simposi Mundial de la Música Coral 
de Barcelona. 

Ha participat al 62è i 65è Certamen Interacional de Habaneras 
y Polifonia de Torrevieja, aconseguint el segon premi del jurat.  

Recentement ha estat guardonat amb el Dimploma d’ or en la 
categoria de cor mixte en la versió online de World Peace Choral 
Festival 2021.


