Mémora Serveis Funeraris
del Camp, S.L.
A la ciutat de Reus, Mémora va començar a prestar serveis funeraris a l’any 2015. Des del seu Tanatori ubicat al Tecnoparc, Mémora
ofereix un servei funerari diferent, adaptant-nos a cada necessitat
familiar, amb transparència, personalitzant i escoltant a les famílies per a que el comiat del seu familiar sigui memorable.
Mémora realitza més de 1.400 serveis funeraris a l’any a les famílies del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Tarragonès). Es la continuadora de funeràries familiars com:
Funerària De La Torre-Giraltó de Vila-seca i Salou, Funerària Rovira
de Montblanc i Funerària Rios Hevia de Valls i Torredembarra.
Amb sis Tanatoris a la zona (Reus, Salou, Cambrils, Montblanc,
Torredembarra i Valls), prestem un servei funerari de qualitat i a
l’abast de qualsevol família, donant el toc diferenciador en el tracte
molt proper, càlid i amable. També cobrim les necessitats de moltes persones vulnerables i, els facilitem que es puguin acomiadar
del seu ésser estimat amb l’escalf i amor que el moment requereix.
Fem aquest concert solidari a Reus, pel compromís amb la ciutadania Reusenca i la nostra petita contribució en la realització d’actes
culturals. Moltes gràcies a tots per contribuir-hi.

Cambra de Comerç de Reus
La Cambra de Comerç de Reus, en la celebració extraordinària del
135è aniversari, fa xarxa amb la Fundació Mémora a favor del Centre Residencial d’Inclusió per a Dones que vol impulsar Càritas. La
defensa dels interessos generals de les empreses i els autònoms,
que capitalitza l’actuació de la corporació, inclou també la voluntat
de sumar i aportar en aquelles qüestions que són essencials per
afavorir la construcció una societat lliure, compromesa i responsable. La iniciativa que persegueix Càritas mereix totes les simpaties
de la Cambra i d’aquí voluntat de sumar-nos-hi afavorint iniciatives
com la del Concert Solidari a l’església Prioral de Sant Pere.

Càritas
La confederació oficial d’entitats d’acció caritativa i social de la església catòlica -Càritas- sempre ha tingut a Reus una activitat tan
intensa com reconeguda. La seva dedicació al proïsme és cabdal a
l’hora de poder ajudar i confortar a les persones més necessitades.
En aquesta voluntat de servei s’emmarca l’impuls del futur Centre
Residencial d’Inclusió per a Dones que l’entitat vol desenvolupar
a les dependències de l’antiga escola Enric de Querol de Reus, al
barri de Sant Josep. Un equipament que pot donar resposta a dones en risc d’exclusió, una realitat creixent a la nostra ciutat. Més
enllà de la captació de recursos per impulsar el projecte, el Concert
Solidari també vol servir per crear consciència de la importància
d’aquest Centre per teixit ciutadà com el nostre.

Concert Prioral de
Sant Pere de Reus
Dissabte, 20 de novembre
de 2021. A les 20h

Gabriel Fauré,
Requiem en Re menor,
Op.48,
per a soprano, baríton,
cor i orgue (1888)
I. Introït et Kyrie
II. Offertoire
III. Sanctus
IV. Pie Jesu
V. Agnus Dei et Lux Aeterna
VI. Libera Me
VII. In Paradisum

Coral de la URV
Albert Cid i Judith Sánchez, solistes
Jordi Vergés Riart, orgue
Montserrat Rios, direcció

CORAL DE LA
UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI
La coral de la universitat Rovira i Virgili va ser fundada a la primeria de
l’any 1991 per la seva actual directora, Montserrat Rios.
Durant aquests trenta anys de trajectòria ha interpretat moltes de les
grançs obres del repertori coral, entre altres, la missa a doble cor de
F. Martin, la missa en sol major de F. Poulenc, els rèquiems de Fauré,
Duruflé, Mozart i Cherubini; les passions segons Sant Mateu i Sant Joan
de J.S. Bach, la Creació de F. J. Haydn, el Messies de Haendel, la novena
simfonia de Beethoven, la vuitena simfonia de G. Mahler, la missa de
Berlín d’A. Pärt, la simfonia dels Salms de Stravinsky, la gran missa en
do menor de Mozart, el salm 42 de Mendelssohn, The Pssion of Mary,
de Howard Blake, etc.
Ha realitzat col·laboracions amb l’orquestra simfònica de Barcelona i
nacional de Catalunya, la banda municipal de Barcelona, l’orquestra
simfònica de les Illes Balears, l’orquestra Pablo Sarasate, l’orquestra
Camerata Mediterrània, l’orquestra del conservatori de Vila-seca, Camerart-orquestra del Maresme, l’orquestra Camerata XXI i l’orquestra
Camera-Musicae.
L’any 1996 va guanyar el primer premi en el concurs internacional de
cors universitaris que es va realitzar a Pardubice (Txèquia). També va
aconseguir el primer premi en el concurs nacional de Ejea de los Caballeros a l’abril de 2000, el segon premi en el concurs internacional de
Cantonigròs al 2005 i el primer premi en polifonia i el segon en folklore
en el concurs coral A Capella que es va celebrar a Pamplona el març
del 2010.

Montserrat Rios Hevia

Jordi Vergés i Riart

Nascuda a Tarragona, filla del cantant Bernardo Rios, que l’inicià en l’educació musical, cursa estudis de guitarra i de cant al conservatori d’aquesta ciutat. Llicenciada en Pedagogia i Ciències de l’Educació.

Comença la carrera de piano sota la direcció de Josep M. Raja al Conservatori de Tarragona. Posteriorment estudia orgue al Conservatori Municipal de Barcelona amb el professor Jordi Alcaraz i, sota la direcció de
Montserrat Torrent, acaba els graus Mitjà i Superior de l´esmentat instrument, ambdós amb Matrícula d´Honor i Premi d´Honor per unanimitat.
Més tard es gradua com a professor superior d´orgue. L´any 1986 guanya
el primer premi d´orgue del "Concurs Permanent de Joves Intèrprets" de
JJ.MM. d´Espanya i també ha estat premiat per la fundació "R. Parramon"
de Barcelona.

L’any 1980 comença la seva activitat com a directora de cors estudiant
amb els mestres Erwin List i Francesc Llongueras.
Ha realitzat estudis superiors de guitarra amb el mestre E. Sainz de la
Maza i de direcció coral al conservatori superior de Ginebra, amb el mestre Michel Corboz. També ha estudiat direcció d’orquestra amb els mestres Jacques Bodmer i Ernst Schelle.
L’any 1991 funda el cor de la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb
el qual ha aconseguit importants premis nacionals i internacionals. El seu
objectiu és fer difusió de la música coral d’alt nivell a les comarques tarragonines i donar la possibilitat de cantar grans obres del repertori simfònic
coral als alumnes de la universitat.
Des de l’any 1996 fins al 2002 ha estat directora de la coral Càrmina de
Barcelona, cor col·laborador de l’orquestra simfònica de Barcelona i nacional de Catalunya.
Des del 1995 és professora titular de l’àrea de música de la Universitat
Rovira i Virgili.
És professora de cursos de direcció coral de la Federació Catalana de Cors
i participa regularment com a jurat en premis d’interpretació i de composició coral.
Recentment l’Ajuntament de Tarragona li va atorgar el Diploma al Mèrit
Cultural, en reconeixement de la seva tasca continuada com a formadora
i difusora del cant coral.

Amplia els seus estudis amb el professor Hans van Nieuwkoop al Sweelinck Conservatorium d´Amsterdam, on durant quatre anys continua
perfeccionant el seu repertori organístic amb Pieter van Dijk i Jaques van
Oortmerssen.
Ha assistit a diferents cursos d´interpretació amb importants mestres i ha
donat nombrosos recitals arreu dels Països Catalans, Espanya, Europa i
E.U.A., essent invitat en importants festivals internacionals de música.
És coautor, junt amb l’escriptora Fina Anglès, del llibre “Orgues del Camp
de Tarragona i les Terres de l’Ebre” que va editar la Diputació de Tarragona l’any 2013.
Una de les empreses més ambicioses on ha intervingut ha estat la coordinació del procés de reconstrucció del nou orgue de la Catedral
de Tarragona.
Ha enregistrat per “Catalunya Música”, R.N.E. i ha efectuat enregistraments discogràfics per Loft Recordings (Seattle- E.U.A.), La Bottega Discantica (Milano – Itàlia), i Audiovisuals de Sarrià (Barcelona).
Actualment és organista titular de la Catedral de Tarragona i professor
d’orgue del Conservatori Professional de Tarragona.

L’any 2011 l’ajuntament de Tarragona li va atorgar el diploma al mèrit
cultural. També va rebre la medalla de plata de la URV, per premiar la
seva trajectòria, en el seu 20è aniversari.
Ha realitzat concerts, intercanvis amb altres cors universitaris i ha participat en festivals de música coral a Itàlia, Suïssa, Irlanda, França, la
República Checa, Portugal, Rússia, Nicaragua, Guatemala i el Salvador.

Albert Cid Aragonès, Tenor

Judith Sánchez Giménez, Soprano

Inicia el seus estudis musicals a Tarragona i obté el títol de professional
de Cant al Conservatori de Vila-seca amb la professora Charo García. Rep
la Menció d’honor en el Premi Extraordinari de Música de Cambra així com
en el de Cant al Conservatori de Vila-seca. El juny del 2007 obté el títol
superior de cant a l’ESMUC, on ha estudiat tècnica vocal i interpretació
amb Margarida Natividade, lied amb Assumpta Mateu i Francisco Poyato
i repertori operístic amb Enrique Ricci. A més ha participat en divereses
masterclass com les de Mitsuko Shirai, Josep Bros, Jane Maning, Arthur
Schoederwoerd, Anthony Spiry i François Leroux.

Graduada en Llengua i Literatura Hispàniques per la URV, inicià al 2003
els seus estudis musicals en l’especialitat de guitarra clàssica a l’Escola
i Conservatori de Vila-seca. Realitzà també estudis de cant amb la Maria
Teresa Garrigosa Massana i els repertoristes Alan Branch i Heidrun Bergander al mateix conservatori, on obtingué al 2019 el títol professional de
cant líric i el Premi d’Honor d’instrumentista solista.

Ha cantat amb diverses orquestres com a solista i com a cantant de cors,
com el Cor Madrigal, Ensemble O Vos Omnes o la Coral de la Universitat
Rovira i Virgili.
Actualment la seva principal tasca és a l’Escola de Música Municipal de La
Selva del Camp de la qual n’és el director i professor de cant i llenguatge
musical. És professor de tècnica vocal a la coral URV.

Del 2010 al 2015 formà part del Cor Sant Esteve de Vila-seca i des del
2016 ha intervingut com a solista en musicals com Kiss Me, Kate, Hairspray i l’òpera Dialogues des Carmélites. Al 2019, obtingué el Premi Narcisa Freixas 160 anys de la categoria de cant i participà al concert “Narcisa
Freixas” organitzat aquell mateix any per l’Auditori de Barcelona. Durant el
curs 2020-21, ha col·laborat com a instrumentista solista en l’obra “Cinc
petits retalls” amb l’orquestra Händel de Vila-seca i, actualment, és membre de la Coral de la URV i del Cor de cambra femení Scherzo de Vila-seca.

