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Moció d’alcaldia per la sol·licitud d’atorgament del Premi Creu de Sant Jordi  
a la Capella de Música Burés de Castellbell i el Vilar 

 
La Capella de Música Burés, entitat cultural i musical fundada l’any 1914 a Castellbell i el 
Vilar, celebra el seu centenari enguany. 
 
És una de les entitats històriques del municipi, de les societats corals més antigues del 
Bages i de més llarga tradició a Catalunya, que des de fa un segle enriqueix el teixit 
associatiu i la vida cultural del municipi i del país. 
 
Fundada  a partir d’un antic cor de Clavé, popular i d’origen obrer, que es bateja amb el 
nom d’Orfeó La Formiga i ràpidament aconsegueix notorietat i prestigi de la mà del seu 
director més carismàtic, el castellvilarenc Florenci Vila. Així, l’entitat compagina actuacions 
al Palau de la Música Catalana amb d’altres d’àmbit local a Castellbell i el Vilar, amb una 
intensa vida social que l’aboca a crear nous grups com la Secció d’Infants dirigida pel 
destacat pedagog Enric Gibert o a participar activament en la concentració catalanista de 
l’estadi de Montjuïc organitzada pel Mestre Millet. 
 
Sota l’empara de la família Burés, industrials de Castellbell i el Vilar, l’any 1934 l’Orfeó La 
Formiga inaugura la seva seu social: el casino Burés, un edifici amb teatre, cafè i d’altres 
espais que el converteix en el centre d’activitat cultural i lúdica més important del 
municipi. En aquest sentit, bona part de la vida social dels castellvilarencs, creix al voltant 
de l’Orfeó i del casino Burés que, a banda del cant, organitza projeccions de cinema, 
festes majors, la cavalcada de Reis, múltiples festivals musicals, etc. convertint la Capella 
de Música Burés –nom adoptat l’any 1940 per obligació de la Dictadura- en l’entitat més 
emblemàtica del municipi. 
 
Tanmateix, la vocació i l’activitat de la Capella de Música Burés no només s’ha limitat a 
l’àmbit local sinó tot el contrari. Gràcies a les inquietuds innovadores del director més 
emblemàtic que fins ara ha tingut l’entitat, el mestre Francesc Vila, l’any 1956 l’orfeó ja fa 
el seu primer viatge amb projecció internacional al Festival d’Arezzo, a Itàlia. Pionera en 
intercanvis internacionals i desenes de viatges després, a hores d’ara la Capella de Música 
Burés ja ha actuat a la majoria de països europeus i ha recollit multitud de llaços arreu del 
món. Simultàniament, l’associació de la Capella de Música Burés amb una altra coral 
emblemàtica, la Polifònica de Puig-reig, fa que l’any 1980 neixi el Festival Internacional de 
Cant Coral Catalunya Centre que, després de 35 edicions, ja és un festival consolidat per 
on han passat 150 corals d’arreu del món i de gran qualitat. 
 
Al llarg dels seus cent anys d’història, doncs, aquesta entitat s’ha mantingut viva, lligada 
al poble i al país, aportant inquietud musical, art i creativitat al conjunt de la ciutadania –
vingui d’on vingui-, i fomentant la formació infantil que durant dècades ha renovat l’entitat 
i la contribució al món musical. L’Agrupació de Joves Percussionistes n’és un exemple 
reeixit, així com la creació de l’Escola de Música. Així, gràcies a l’intensa activitat de la 
Capella de Música Burés, molts castellvilarencs i ciutadans d’arreu han pogut gaudir d’una 
formació musical i d’un compromís amb el país i la seva gent. 
Avui, un segle després de la seva fundació, la Capella de Música Burés continua viva i 
inquieta, amb un esperit atrevit i renovador que l’ajuda a continuar millorant, dia a dia. 
 
Aquest consistori és bon coneixedor de la història, la trajectòria i l’aportació cultural de la 
Capella de Música Burés més enllà del municipi, com a entitat musical amb un prestigi 
d’abast nacional i per això, creiem que, com a entitat jurídica té prou mèrits per  ser 
guardonada amb el Premi Creu de Sant Jordi 
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És per això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació els següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol·licitar l’atorgament del Premi Creu de Sant Jordi a la Capella de Música 
Burés per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Trametre aquest acord a la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya  
per tal de formalitzar la sol.licitud.  
 
 
 
 
 
Malgrat el Ple decidirà en superior criteri 
 
 
 
 
 
Montserrat Badia i Moreno 
Alcaldessa-presidenta 
Castellbell i el Vilar, 22 de gener del 2014 

 


