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La Fira de Tots Sants recupera els carrers de Cocen-
taina per tornar-los a omplir de colors, sabors, olors, 
cultura i molta vida. I és en el capítol cultural on el Cer-
tamen Coral té l’honorable missió de tancar els esdeve-
niments relacionats amb la centenària Fira.

Aquest any, no sols la tradició més antiga del poble 
retorna, també ho fa el Firacor, fet que es traduïx en 
un Certamen Coral Fira de Tots Sants que farà gaudir al 
públic d’un nivell encara més elevat que l’habitual i que 
implicarà un repte per al jurat. S’unixen, per tant, dos 
edicions que demostren la consolidació dels esdeveni-
ments: per una banda, la Fira de Tots Sants que bufa les 
espelmes del seu 675 aniversari i el CCFTS que festeja 
la cinquena edició del Firacor i suma un u als seus 40 
anys d’història.

L’encontre seguix organitzat acuradament pel Cor 
de Cambra Discantus amb la col·laboració fidel de 
l’ajuntament de Cocentaina i d’algunes entitats i em-
preses que donen suport econòmic a la cultura. A totes 
elles i a tots ells, els agraïsc el seu mecenatge, i felicite 
l’esforç dels membres de Discantus que fan possible, un 
any més, aquesta cita amb el cant coral que és conegu-
da a tota Espanya.

Tornem a la Fira més segura de tota la seua història 
i a l’edició que esperem amb més ganes que mai, de-
sitjant que el 2022 ens deixe una normalitat absoluta 
per celebrar-la al 100% amb totes les butaques del seu 
Certamen Coral exhaurides.

Gaudim, amb responsabilitat, d’aquest meravellós 
esdeveniment i de la 675 Fira de Tots Sants!

Mireia Estepa Olcina
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Sota la direcció de Tomeu Quetgles Roca, sor-
geix a l’octubre de 2010 per oferir la possibilitat a 
cantants amb àmplia experiència coral d’abordar 
diferents repertoris sense límit d’estil o període. 
El cor assaja en Molina de Segura, setmanalment 
o quinzenalment. Des de setembre de 2012 és un 
cor membre de la Federació de Cors de la Regió 
de Murcia (FECOREM).

Inicialment el cor començà el seu primer pro-
jecte amb 13 coralistes. En l’actualitat la plantilla 
es compon d’unes 25 persones. Alguns dels seus 
membres són a la vegada directors en altres cors 
de la Regió de Murcia.

El repertori del Coro Diatessaron sol articular-
se en programes temàtics, un o dos per curs, 
alguns d’ells enterament sacres, uns altres pro-
fans i altres barrejats. El curs passat, combinant 
la il·lusió per tornar a cantar junts i respectant 
sempre les restriccions en Murcia, aconseguiren 
muntar un programa sacre amb orgue, interpre-
tant obres dels segles XVII, XIX i XX realitzant dos 
concerts el passat mes de juny.

 A més a més ha realitzat concerts en Cartage-
na, Murcia capital, Cehegín, Totana, Alcantarilla, 
Molina de Segura, Lorca, Barcelona, Albacete, 
Liétor i Bunyola (Mallorca).

El Coro Diatessaron ha participat en concursos 
corals obtenint diversos premis:

• III premi en el XLII Certamen Coral de Ejea de los 
Caballeros (2012).

• IV premi en el XXXIV Certamen de Nanas y Vi-
llancicos Villa de Rojales (2012).

• II premi en el III Certamen Coral de Música Sacra 
Villa de Redován (2014).

• III premi en el XXXV Certamen Coral Fira de Tots 
Sants de Cocentaina (2015).

• II premi en el V Certamen Coral de Música Sacra 
Villa de Redován (2016).

• III premi en el XLVII Certamen Coral de Ejea de 
los Caballeros (2018).

• II premi en el XL Certamen de Nanas y Villanci-
cos Villa de Rojales (2018).

• II premi en el XXXIX Certamen Coral Fira de Tots 
Sants de Cocentaina (2019).

VERSA EST IN LUCTUM - Alonso Lobo
SELIG SIND DIE TOTEN - Heinrich Schütz
AVE VERUM CORPUS - Imant Raminsh
MARETA, MARETA (Obra obligada del 39 CCFTS)  - Josep Robert Sellés i Camps
EFFORTLESSLY LOVE FLOWS FROM GOD INTO MAN - Aaron Jay Kernis
EL GUAYABOSO - Guido López-Gavilán

Director: Tomeu Quetgles Roca

CORO DIATESSARON MOLINA DE SEGURA



COR UMSCO
Es va crear al 1985 amb la idea de cobrir les 

necessitats bàsiques de disposar d’una agrupació 
vocal en la societat musical. Amb el temps, el cor 
troba el seu espai i públic en la localitat i voltants. 

En aquell temps, aconsegueix realitzar con-
certs en la província de València interpretant 
obres com Carmina Burana i Alexander Nevsky.

Des d’Octubre de 2012 la seua directora és Nadia 
Stoyanova. Amb ella interpreta el Requiem de Mo-
zart i el Requiem de Michael Haydn en Onda, Cas-
telló i València, respectivament, els anys 2015 i 2016. 

En gener de 2019 participa en el projecte de 
l’any d’Onofre Guinovart, recopilant la seua obra 
Las Vísperas, formant part de la seua gravació 
junt amb el Cor i Orquestra del Conservatori Su-
perior de Música de València. El mateix any assis-
teix a la Masterclass d’Éric Essenvalds a València, 
actuant sota la seua direcció. 

Al 2018, guanya el Certamen Coral Fira de Tots 
Sants de Cocentaina amb el segon premi i el pre-
mi del públic.

MAREA DE LA LLUM (Obra obligada del 38 CCFTS)  - Josu Elberdin
CHI SALIRÀ PER ME - Giaches de Wert
ELI, ELI  - György Deák-Bárdos
NOTHERN LIGHTS  - Ola Gjeilo
CABALLO VIEJO - Simón Díaz - arr. Miguel Ángel Santaella
KALUGERINE - Nikolay Stoykov

Directora: Nadia Stoyanova

COR DE LA UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA D’ONDA



Alaia és un grup de cambra amb seu a Madrid, 
el leitmotiv del qual és la recerca d’un so propi i 
l’elaboració de programes de qualitat amb espe-
cial atenció a compositors actuals.

El grup el componen més de 20 cantants de 
procedències diverses però units per un extra-
ordinari compromís i estima a la feina consci-
enciosa i pacient per tirar endavant la millor 
música possible.

Al costat del seu director Daniel de la Puente, 
Alaia ha actuat a les més importants sales de con-
certs d’Espanya, des de l’Auditori Nacional fins el 
Teatre Reial, passant pels estudis de gravació per 
enregistrar la banda sonora original de la pel·lí-
cula “Ispansi”, el curt “Miserere” amb partitura 
d’Eva Ugalde, o una recent col·laboració amb el 
celebrat tenor Joaquín Pixán.

Alaia ha estat guardonat amb el primer premi 
al Certamen Coral Fira de Tots Sants de  Cocen-
taina, amb el segon premi en el XXXVI Certamen 
Coral Villa d’Avilés i amb el tercer premi al Certa-
men Coral d’Ejea de los Caballeros.

El grup va rebre una extraordinària acollida en 
Voices of London Festival i ha participat en el 
prestigiós Certamen Internacional de Tolosa.

Recentment ha tret a la llum el seu primer disc 
“Eva”, dedicat íntegrament a la compositora do-
nostiarra Eva Ugalde, presentat en dos concerts, 
un a Tres Cantos i l’altre a Beasain.

Finalment, acaba de participar en la setena 
edició de Enclaves, Festival de Música i Patrimo-
ni que organitza la comarca de la Foia d’Hosca, 
aconseguint un gran èxit de crítica i públic.

FIRA DE FIRES (Obra obligada del 37 CCFTS) - José Vte. Asensi
RAGGI DOV’ È’L MIO BENE - Claudio Monteverdi
IN MEERES MITTEN - Robert Schumann
TOTA PULCHRA ES - Maurice Duruflé
DIES IRAE - Z. Randall Stroope
¿QUE DONCELLA SE CASA CON EL VIENTO? - Alejandro Yagüe
DZANGA - Eva Ugalde

Director: Daniel de la Puente

ALAIA ENSEMBLE MADRID



El grup Fun Jazz Project creat l’any 2007 es caracterit-
za per la seua capacitat camaleònica musical. Capaços 
d’adaptar-se a la majoria d’estils musicals, han acom-
panyat, gravat i actuat juntament amb grans cantants i 
solistes del món de la música clàssica i del jazz. Han cre-
at diversos projectes musicals i concerts didàctics per 
a públics de totes les edats i han organitzat des de la 
seua creació el festival JAZZBAIDA d’Albaida i el concurs 
de veus menCANTAgomis al Conservatori d’Ontinyent. 

En aquesta ocasió els podrem escoltar amb la cantant 
i periodista Rosa Porta interpretant grans temes adap-
tats del soul, el pop, el swing i la música llatina.

FUN JAZZ PROJECT

FORMACIÓ: 

Rosa Porta, Veu
Adolfo Garcia, Piano

Josep Soler, Contrabaix
Pep Soler, Bateria



C/ Juan María Carbonell
COCENTAINA
Tel.: 965 591 738

info@restaurantenatxoselles.es
www.restaurantenatxoselles.es

Passeig del Comtat, 47 - Cocentaina

TU T IENDA DE MODA DEPORTIVA

COCENTAINA

tien21cocentaina@gmail.com

96 559 07 24
@

C/ San Francisco, 7

• instal·lacions
• antenes
• domòtica
• porters electrònics
• sonorització
• aire acondicionat
• acumuladors de calor

País Valencià, 61
Tel. i Fax: 965 590 699

Mòbil: 670 652 536
03820 Cocentaina

(Alacant)
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AGULLÓ
ÓPTICA - CENTRO AUDITIVO

Conde de Cocentaina, 15
Tel.: 96 559 33 11

03820 COCENTAINA (Alicante)

Beniproya, 50
03815 PENÀGUILA

Tel.: 96 551 33 33 - 646 40 55 33
info@audioart.es
www.audioart.es

www.imprentadominguez.com

Av. Xàtiva, 84 · 03820 COCENTAINA (Alicante) 96 559 01 22

info@imprentadominguez.com



imprentadomínguez.com

PATROCINADORS


