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coneix...coneix... La Coral del Centre Recreatiu i 
Cultural celebra 25 anys de vida

La Coral del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat va ser fundada l’any 1982 i des de 
llavors ha estat un referent de la vida cultural de la nostra vila per la seva constància i 

per la projecció del poble molt més enllà del nostre terme municipal.   

Aquest any, la secció coral del 
Centre Recreatiu i Cultural 

celebra el seu 25è aniversari, però 
recull la tradició d’una manifestació 
artística a la nostra vila que va més 
enllà en el temps. 

Al 1898, en Jaume Mateu-Alsina va 
crear la Sala Alsina al que ara coneixem 
com a Casc Antic de Montgat. Aquesta 
sala, gestionada pel seu germà Joan, es 
composava d’un cafè bar a la planta 

baixa, i una sala d’actes amb un petit 
escenari a la planta de dalt. Balls, 
funcions teatrals, cant coral... eren 
l’eix de la dinamització cultural i veïnal 
d’aleshores. A la Sala Alsina hi tenien la 
seva seu la Societat Coral Montgatina i 
l’Agrupació Artística Montgatina, que 
va iniciar les seves activitats al 1910 
fins a canviar el nom per el de  Centre 
Recreatiu i Cultural (CRIC) al 1952.

Fruit d’aquesta tradició, al 1982 

A més dels concerts, que no 
poden faltar en un aniversari tan 
especial, una exposició de cartells, 
fotografies i motius relatius 
a la coral i l’edició d’un DVD 
amb fotografies ens donaran un 
recorregut visual pels 25 anys 
d’història de l’entitat. És per això 
que la Coral fa una petició als 
antics cantaires perquè els facilitin 
fotografies. Les hi podeu fer arribar 
o hi podeu contactar a través del 
mail chimisanas@gmail.com o 
trucant al 934692736 (Abelard)..

neix l’actual Coral del Centre Recreatiu 
i Cultural, fundada per la Glòria 
Miquel, la seva primera directora. 
Des de llavors, la Coral ha organitzat 
regularment els concerts  de les dues 
festes majors del poble, la de Sant Jordi 
i la de Sant Joan, així com el concert de 
Nadal. Però també ha col•laborat amb 
altres entitats, com amb el Col•lectiu 
“Les Rieres” en la celebració del 
“Correllengua”. Actualment, la Coral 
és dirigida per Joan Casas.

Associada des dels seus inicis a 
la Federació de Cors de Clavé (que 
agrupa 160 corals i uns 5.000 cantaires), 
la Coral del CRIC ha participat al 
concurs de nadales organitzat per la 
Federació a Vilafranca i a Argentona, 
on va aconseguir el 2on Premi. També 
ha participat a les vil•les claverianes 
de Caldes de Montbuí, Vilafranca i 
Tiana, així com a l’aplec claverià de 
Prada de Conflent en homenatge a 
Pompeu Fabra. 

La cultura com a espai de convivència 

La Coral del CRIC és un bon 
exemple de com la cultura 
esdevé un espai de convivència 
ple de moments entranyables 
que es tradueixen en actuacions. 
La cantada coral a l’arribada de 
la flama olímpica a Empúries de 
ben segur que representa un 
d’aquests moments. Però també 
la participació a la cantada de corals del Palau de la Unesco de París o la 
cantata de Nadal que, conjuntament amb la Coral de Sant Vicenç de Mollet, 
va estrenar-se al Paraninf de la Universitat de Barcelona, a Santa Maria del 
Mar i a l’Arche de Défense de París. Si voleu aprofundir en la informació 
sobre la Coral, entreu al web www.telefonica.net/web2/chimisanas

Un any de celebració


