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“Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet (S.C.C.L’H.)” és una entitat ciutadana 

d’interès cultural formada pels components de tres corals de L’Hospitalet: la 
Coral Heura, la Coral Elisard Sala i la Coral Xalesta de L’Hospitalet. 

 

Aquesta entitat, programa, organitza i realitza anualment un cicle de concerts de 

cant coral, sota la denominació originària de SETMANA DE CANT CORAL A 

L’HOSPITALET, per a presentar a la nostra Ciutat una mostra actualitzada dels 

programes més interessants d’altres corals capdavanteres del nostre país. 
 

“Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet (S.C.C.L’H.)” , creada per iniciativa 

privada, l’any 1984, ha realitzat, des de la seva fundació, un total de vint-i-vuit 

edicions anuals consecutives del cicle de concerts SETMANA DE CANT CORAL A 

L’HOSPITALET. A l’octubre del 2011 està programant la que serà vint-i-novena 

edició d’aquests cicles, a realitzar durant el mes de maig del 2012. 
 

“Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet (S.C.C.L’H.)” organitza, també, els 

concerts anuals on participen de manera rotatòria tots els grups corals de 

l’Hospitalet que volen fer-ho, durant un cap de setmana, cada mes de març, des 

de fa tretze anys consecutius, amb la denominació de TROBADA DE CORALS 

DE L’HOSPITALET, al Centre Barradas.  

 
“Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet (S.C.C.L’H.)” ha estat guardonada amb el 

premi Ciutat de L’Hospitalet de les Arts i la Cultura, a l’abril del 2007, com a 

reconeixement del prestigi continuat que la programació dels cicles anuals de 

concerts de cant coral, amb propostes musicals innovadores i alt nivell artístic ha 

donat a conèixer la riquesa i varietat del cant coral a la Ciutat, des de la seva 

creació. 
 

Tots aquests cicles de concerts de música coral es realitzen regularment al 

Centre Cultural Barradas, que els hi dóna suport i acolliment i, a més, compten 

amb la col·laboració de l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat. 

 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS CONCERTS 
 

 

La SETMANA DE CANT CORAL A L’HOSPITALET és l’únic cicle de música coral 

que es realitza de manera continuada a la Ciutat i de característiques úniques a 

tot Catalunya. Les entitats Coral Heura, Coral Xalesta i Coral Elisard Sala de 

L’Hospitalet són les que, sense cap ànim de lucre, assumeixen la responsabilitat 

de la seva realització. 
 

El fet que, des de la primera edició de la SETMANA DE CANT CORAL A 

L’HOSPITALET, s’hagi exigit una excel·lent qualitat artística i musical de 

cadascun dels cors participants, ha elevat el prestigi d’aquesta mostra de cant 



coral, motivant ara que es rebin nombroses sol·licituds de conjunts d’arreu de 

Catalunya, per a participar-hi, cosa que destaquem com un aspecte molt positiu 

a valorar. 

 

Els conjunts corals programats són seleccionats pels directors i tècnics musicals 

de cadascuna de les tres corals organitzadores, entre les propostes de 

participació rebudes, tenint en compte la qualitat de cada conjunt, la seva 
trajectòria, el programa a interpretar, el prestigi reconegut, la vàlua dels 

directors i les propostes innovadores, avaluant l’interès de la seva participació en 

cada un dels nostres cicles de concerts i, tanmateix, les possibilitats 

econòmiques i d’agenda. 

 

Aquesta selecció dóna preferència a propostes de corals foranies de la nostra 
ciutat, l’aportació de les quals permet copsar nous programes i maneres de 

interpretar, d’una part, però que també permet fer-les coneixedores de la realitat 

musico-coral de l’Hospitalet. D’aquí que entri en els nostres objectius la 

participació de totes les corals de l’Hospitalet en els concerts d’un altre cicle 

anual, anomenat TROBADA DE CORALS DE L’HOSPITALET, durant un o dos 

caps de setmana del mes de març en els quals, voluntàriament i de manera 

rotatòria, els nostres grups hi són convidats.  
  
 

SUPORT ECONÒMIC 
 

 

Tots els grups corals que participen en els concerts de la SETMANA DE CANT 

CORAL A L’HOSPITALET perceben els imports de despeses d’actuació i 

desplaçaments fixats prèviament, que juntament amb les despeses pròpies de 

difusió, d’edició de programes de mà, d’atencions puntuals i d’administració, 

comporten un pressupost econòmic considerable, mirant d’equilibrar al màxim 
les despeses i els ingressos previstos, sense cap interès lucratiu. 
 

Des de la primera edició de la SETMANA DE CANT CORAL A L’HOSPITALET 

comptem amb la col·laboració de l’Àrea Municipal de Educació i Cultura de 

l’Ajuntament de L’Hospitalet, que recolza aquesta iniciativa no solament de 

manera econòmica, aportant anualment un ajut econòmic a l’entitat per sufragar 

una part important de les despeses, sinó que també aporta el suport necessari 

material (Auditori Barradas i edició del programa general) i personal, sense el 
qual no fora possible realitzar ni la SETMANA ni la TROBADA DE CORALS. 

 

Fem gestions per a obtenir altres ajuts institucionals, malgrat que, 

malauradament en poques ocasions hem obtingut la resposta que creiem mereix 

aquesta activitat cultural. Constatem que la majoria de cors participants a la 

SETMANA DE CANT CORAL, redueixen considerablement el seu import per 
ajustar-se a les nostres possibilitats econòmiques. 

 

Des del 2009, per poder mantenir el nivell qualitatiu dels grups participants, ens 

veiem obligats a comptar amb les aportacions voluntàries derivades dels Carnets 

de Col·laborador (10 €), sumades a l’import simbòlic de les entrades normals (6 

€) i de les reduïdes (3 €), per anivellar el pressupost d’ingressos i despeses, que 

fem públic després de cada edició dels cicles, presentant-lo al Pla d’auditories 
anual de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 

 



CONSTATACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ MUNICIPAL 

 

Agraïm per endavant l’interès de la nostra primera institució municipal, a través 

de l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per 

fer possibles cadascuna de les edicions anuals de la SETMANA DE CANT CORAL 

i de la TROBADA DE CORALS DE L’HOSPITALET. 

 
Interès que es demostra tant per l’estímul personal que en rebem els 

organitzadors, com per la disposició de medis que ens facilita, com, també, per 

la col·laboració econòmica que hi destina, sense la qual no foren possibles 

aquestes realitzacions.  

 

Gustosament fem constar públicament tota aquesta ajuda del nostre 
Ajuntament, tant en tot el nostre apartat de difusió (radio, TV, premsa, 

programes de mà, cartells, notes de premsa, etc.), com informant d’aquesta 

col·laboració a les corals que ens visiten i al públic assistent. 
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mailto:rocovila@terra.es

