
Cooperacció 
Som una associació de cooperació internacional creada l’any 1994, 
que  contribuïm, des de les nostres accions a l’empoderament de les 
dones, al ple exercici dels seus drets i a l’assoliment de l’equitat de 
gènere, com a condicions imprescindibles per arribar a la justícia 
social, al desenvolupament humà sostenible i a la pau en el món. 
 

Mesoamericanas construint identitat 
Amb aquest acte volem donar suport a les organitzacions que 
conformen la xarxa Mesoamericanas de Resistència en el seu 
objectiu de promoure l’autonomia i empoderament de les dones 
desafiant l’actual divisió sexual del treball i la violència contra les 
dones pensant en alternatives basades en les aliances i sistemes de 
desenvolupament econòmic i social sostenibles i adequades per a les 
dones de tots els àmbits, ètnies i condicions. 
 
Des de Cooperacció donem suport a la ONG LAS DIGNAS d’El 
Salvador que treballa per l’eliminació de la subordinació i opressió de 
les dones i garantir el respecte dels seus drets. 
 

Organitza:         
 

Amb la col·laboració de: 
                           
 

 
 
 

    Coral Congost 
 
 

 

Concert solidari a benefici del projecte: 
“ENFORTIMENT DE LA RED 

MESOAMERICANAS DE RESISTENCIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Presentació del projecte a càrrec de Cooperacció i concert solidari 
del Cor Femení de Granollers i la Coral Congost. 

Les donacions voluntàries recollides en aquest acte es destinaran a la 
campanya solidària “Contribuir a l'enfortiment de la Red 

Mesoamericana en Resistencia des de la visió de l'economia i ètica 
feminista.” 

Dissabte, 27 d’octubre de 2012 – 18:00 h. 
Sala Francesc Tarafa – C/ Corró, 47 

Més informació: Avinyó, 44 2on | 08002 Barcelona | info@cooperaccio.org | T. 93 667 40 95 
www.cooperaccio.org 



  

REPERTORI DEDICAT A COMPOSITORS I CANÇONS D’ARREU DEL MÓN 
Concert Conjunt del Cor Femení de Granollers i la Coral Congost. 

Dirigeix: Marta Dosaiguas i Gema María Navarro 
 

CORAL CONGOST: COR FEMENÍ DE GRANOLLERS: 

 
1. El cavaller enamorat (sardana)...............Joan Manen 

2. El Baile (popular asturiana).....................E.M. Torner 

3. 'Nesiponono (tradicional zulú)................Arr. Johann Van der Sandt 

4. Siyahamba (tradicional zulú)...................Arr. Doreen Rao  

 

 

 
5. Balada...........................................E. Granados 

6. Serenata........................................E. Granados 

7. Cançó de gener……………………….....E. Granados 

8. Mignon...........................................E. Granados 

9. El majo tímido.................................E. Granados 

10. Festeig.............................................E. Toldrà 

11. És quan dormo que hi veig clar......J. M. Serrat 

INTERPRETACIÓ CONJUNTA  

UNIM FORÇES!!! 

 
12. Freedom is coming..................................................Tradicional Sotho 

 

 


