
CORALS: Cor amb Swing; Gospel FM; Just Gospel Cor; Gospel Imma Cor 
Director: José Beuter 
 
 

La coral Cor amb Swing  va ser fundada al novembre del 1996 per Josep Beuter, el seu actual director, i s’especialitza en música 

moderna, especialment espirituals negres i gospel. Actualment  la coral està formada per 12 - 14 cantants i 4 solistes. Cor amb Swing ha 

realitzat nombrosos concerts professionals, essent requerida en moltes ocasions per actes oficials d’entitats com ara l’Ajuntament de Barcelona, 
la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramón Llull, CETR, i diverses ONG i entitats socials. Els anys 2013 i 2014 actuà, conjuntament amb 

altres corals, davant de la líder espiritual AMMA, actuació que va difondre la TV de l'Índia. La coral Cor amb Swing actua habitualment per a 

entitats que realitzen actes benèfics d’interès públic. Assaja a la parròquia de la Bonanova els dimarts de 21:45 a 23:15 h.  

Contacte: coralesgospel-beuter@outlook.es 

La coral GOSPEL FM, -del Foment Martinenc- es va fundar l'any 2010. El seu repertori comprèn: Espiritual negre, Gospel i temes de 

música moderna. Gospel FM-Cor està format per 20-25 cantants, units per l'amor a la música i per una actitud social de compromís, palesa en 

els seus nombrosos concerts benèfics per moltes entitats i ONG. Els anys 2013 i 2014 va actuar, amb altres corals, al palau olímpic de 

Granollers davant la líder espiritual Amma, en el seu final de gira europea, actuació que va tenir difusió internacional mitjançant la TV de 

l'Índia. L'any 2015 va ser una de les tres corals participants al 1er festival de Gospel i Dansa de Barcelona, juntament amb el Petit Ballet de 

Barcelona. Aquest mateix any va actuar professionalment a l'Hotel Indigo de Barcelona. Enclavada en una institució social històrica com és el 

Foment Martinenc, Gospel FM assaja tots els dimecres de 20 a 22 h a la seva seu (carrer Provença 591, Barcelona). 

Contacte: info@fomentmartinenc.org 

 

JUST GOSPEL cor és una coral de Gospel que va iniciar el seu camí l'any 2012. La formen 16-20 cantants. Els anys 2013 i 2014 va 

actuar, amb altres corals, al palau olímpic de Granollers davant la líder espiritual Amma, en el seu final de gira europea, actuació que va tenir 

difusió internacional mitjançant la TV de l'Índia. L'any 2015 va actuar professionalment a la sala Apolo de Barcelona al concert del cantant 

Ramón Mirabet,  i al 2016 a La Missa de TV2,  Participant habitual a la marató de TV3 a l'ateneu de Sant Just Desvern, ha realitzat diversos 

concerts benèfics i socials. Assagen els dijous a tres quarts de vuit del vespre a l’Escola Montserrat de Sant Just Desvern.  

Contacte: justgospelcor@gmail.com 

 

 

Gospel Imma Cor és una coral creada l'any 2014. Està formada per un grup de cantants apassionats per la música, que ha 

triat el gospel com a mitjà per les possibilitats expressives i d'improvisació que ofereix aquest tipus de música. Tot i la seva 

joventut ha participat dos cops a la marató de TV3. L'any 2017 va actuar per la Fundació Privada Autisme GURU, en el seu 1er 

sopar solidari, al que assistiren nombroses personalitats. Els seus cantaires assagen a l'escola Immaculada Vedruna els dilluns de 

20.15 a 22.00 h. 

 

*** 

JOSÉ BEUTER: compositor i director actual dels cors: Cor amb Swing, Gospel FM, Just Gospel, Gospel Imma Cor  i el grup vocal polifònic New 

Concept Singers, corals per les quals també compon repertori. 

 José Beuter és un compositor, membre de la SGAE, especialista en música sincronitzada per a imatge i animació. Ha realitzat la banda sonora 

de nombrosos documentals, vídeos, dibuixos animats, programes esportius i muntatges escènics. Forma part dels compositors de R.T.V.E des 

de l'any 1996 quan va ser contractat com a compositor del programa de TVE “Barrio Sésamo”. Nombroses composicions musical seves han 

tingut difusió internacional (Barrio Sésamo, Campionat mundial de motociclisme 1996, programes esportius, etc.). Membre de la SGAE.  

També ha realitzat concerts i actuacions com a pianista, guitarrista i cantant. 

Contacte: coralesgospel-beuter@outlook.es 
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