
Memòria d’activitats
de l’Orfeó Manresà

Any 2020 



1. 2020-01-03 Emociona’t (Teatre Conservatori)
2. 2020-02-21, 29 i 2020-03-01 Misteri de la Llum (Església Carme)
3. 2020-02-21 Veus de llum (Sala petita del Kursaal)
4. 2020-04-3, 5, 17, 18 Stabat Mater (Rossini i Verdi) amb l’Orquestra Simfònica del Vallès 

a la Sala gran del Kursaal (suspès)
5. 2020-05-07 Vídeo on line Da pacem Domine
6. 2020-05-10 Magnificat (Rutter) amb l’Orquestra del Conservatori de Manresa (suspès)
7. 2020-05-25 Video on line Escola Coral El meu asteroide. El petit princep
8. 2020-05-29 Vídeo on line Què volen aquesta gent
9. 2020-06-15 Funeral de Juli Sanclimens
10. 2020-09-10, 17, 21 Descobrint la música: Novena Simfonia de Beethoven
11. 2020-09-11 Cant dels segadors (Acte institucional de la Diada)
12. 2020-10-01 Agraïment (Acte homenatge a la gent gran a la Sala gran del Kursaal)
13. 2020-10-18 Cançó d’amor i de guerra (Teatre Conservatori, Fira mediterrània)
14. 2020-10-22, 29 Descobrint la música: Beethoven, El cant dels pobles
15. 2020-11-28 Gravació Agraïment (Música del vídeo de Nadal de l’Ajuntament)
16. 2020-11-12, 26 i 2020-12-3, 10  Descobrint la música: Curs d’iniciació a la música
17. 2020-12-19 Vídeo on line Santa nit

ANY 2020



3  de gener de 2020

“Emociona’t...ara ve Nadal”
al Teatre Conservatori

de Manresa

Concert  solidari  on va participar
l’Orfeó Manresà, amb el Cor Obert, 

el cor d’Ampans, la Fub, les Escodines,
l’Aula de Teatre dels Carlins, els nens del

cor invulnerables i el cor d’ homes del 
centre penitenciari Lledoners.

i la Coral Eswèrtia

Orquestra i cors



21, 29 de febrer i 1 de març de 2020

Participant en la representació
del “Misteri de la Llum”

a l’Església del Carme de Manresa

i la Coral Eswèrtia

Orquestra i cors

Orfeó Manresà i la Coral Eswèrtia



21 de febrer de 2020  

VEUS de LLUM 
a la Sala petita del Kursaal1. O Virgo splendens

3.  Abide whith me

9.  A Margalida5.  Ubi caritas
5. A Margañida

OStella splendens

A Margalida

Nigra sum

Que volen aquesta gent

Llença-ho ben lluny



1. 
2. Stella splendens

3.  Abide whith me

5. A Margañida



Abril de 2020
MASCARETES PER CANTAR

Arran de la pandèmia ens calen 
mascaretes per cantar.

Confeccionem mascaretes exclusives per a tots els cantants de l’Orfeó.



5, 17,18 abril de 2020
Stabat Mater



7 de maig de 2020
Enregistrament vídeo on line

Da Pacem Domine
Ens reinventem el cant coral. Ara cadascú desde casa seva

es grava i després la feina del muntatge. No és fácil.

989 visualitzacions a YouTube •7 de maig 2020

https://www.youtube.com/watch?v=8AOseVYwFk
8&ab_channel=Orfe%C3%B3Manres%C3%A0 

)



10 maig de 2020
Magnificat de Rutter

assajat però no representat
(suspès a causa de la pandèmia))



25 maig 2020
Escola Coral. Orfeó Manresà. 

Video “El meu asteroide”. El Petit Príncep

228 visualitzacions a YouTube
•25 de maig 2020

https://www.youtube.com/watch?v=j6RxaslSHHM&t=15s&ab
channel=Orfe%C3%B3Manres%C3%A0 



29 maig de 2020
Enregistrament vídeo on line

Què volen aquesta gent

1.940 visualitzacions a YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZJwgE6L7shQ
&ab_channel=Orfe%C3%B3Manres%C3%A0

)0



15 de juny de 2020
Funeral de Juli Sancliments,

a la Seu de Manresa 
expresident de l’entitat

Per voluntat expressa del Juli, 
volia que el seu Orfeó cantés els 
Goigs de la Llum el dia del seu 
funeral.



10, 17 i 21 de setembre de 2020
Descobrint la Música

Lligat amb l’actuació al Kursaal de l’Orfeó Català el
20 de setembre interpretant la 9a simfonia de
Beethoven, iniciem el projecte

DESCOBRINT LA MÚSICA

per ajudar la gent a escoltar i gaudir de la música.
Tres sessions per videoconferència, dues abans del
concert i una després, gratuïtes, a càrrec de Rosa
Maria Ortega. S’hi inscriuen 59 persones



11 de setembre de 2020
Diada Nacional de Catalunya 

a la plaça 11 de setembre

Ofrena floral de l’entitat

Cantant “Els segadors”,
l’himne nacional de Catalunya



1 d’octubre de 2020
(Dia internacional de la gent gran)

Estrena de l’obra Agraïment
composta per Manel Camp

a la sala gran del Kursaal

1. O Virgo splendens

9.  A Margalida5.  Ubi caritas



18 d’octubre de 2020

Cançó d’amor i de guerra 
al Teatre Conservatori

Espectacle de la FIRA MEDITERRÀNIA
Per mantener les normes de seguretat, es va 

cantar des dels palcos del 1r pis del teatre.

3.  Abide whith me

5. A Margañida



22 i 29 d’octubre de 2020
Descobrint la Música

Lligat amb l’espectacle programat al Teatre Conservatori 
el 20 de setembre titulat Beethoven, el cant dels pobles  

fem la segona edició del projecte

DESCOBRINT LA MÚSICA

Dues sessions per videoconferència,
abans del concert (que finalment es va suspendre),

a càrrec de  Rosa Maria Ortega, 
per ajudar la gent a escoltar i gaudir de la música. 



28 de novembre de 2020
Gravació d’Agraïment

L’Orfeó Manresà i la Coral Escriny vàrem gravar  Agraïment,
de Manel Camp, estrenada el 1 d’octubre, per ser música

de fons del video de Nadal de l’Ajuntament

1. O Virgo splendens

3.  Abide whith me

9.  A Margalida5.  Ubi caritas
5. A Margañida



12 i 26 de noviembre 2020, 
3 i 10 de desembre 2020...

Descobrint la Música
DESCOBRINT LA MÚSICA

CURS D’INICIACIÓ A LA MÚSICA

Curs de 2 sessions mensuals, d’hora i mitja, per videoconferència, 
entre novembre 2020 i juny 2021, a càrrec de  Rosa M. Ortega. 
Amb una petita quota d’inscripció. Tenim 40 persones inscrites.



19 desembre de 2020
Video “Santa nit”

1.942 visualitzacions a YouTube
•19 de desembre 2020

https://www.youtube.com/watch?v=K56vN1mS77c&
ab_channel=Orfe%C3%B3Manres%C3%A0

TENORS CONTRALTS

DIRECTOR

BAIXOS

SOPRANOS



Web de l’Orfeó Manresà  https://orfeomanresa.com 
Hem renovat la web de l’entitat 



Xarxes Socials : https://www.facebook.com/OrfeoManresa



Xarxes Socials: https://twitter.com/orfeomanresa



FUNDACIÓ ORFEÓ MANRESÀ
Muralla de Sant Francesc, 1 – 08241 MANRESA

Telèfon: 93 875 1313 - email orfeó@orfeomanresa.com
www.orfeomanresa.com

mailto:orfe%C3%B3@orfeomanresa.com
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