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LLOC DEL CONCERT SEGONS CIUTATS:
El Servei Educatiu de l’Auditori actua per coordinar, crear espais d’intercanvi, dinamitzar, promoure, incitar,
acompanyar la reflexió, la renovació i el canvi de tot allò relacionat amb l’educació musical a Catalunya.
Volem que la música toqui l’ànima de cada persona que vingui als nostres concerts, que impacti, que emocioni, i que
tothom se senti capaç de gaudir-ne sense necessitat de saber-ne.
L’Auditori Educa i l’activitat CANTÀNIA poc a poc ha anat creixent i cada cop arriba més lluny en el sentit territorial,
tant de Catalunya com fora del país. Aquest arribar més lluny i per tothom, ens porta una ampliació d’horitzons, amb
col·laboracions noves amb altres Serveis Educatius i d’altres Ciutats.
Des de fa uns anys la part de l’activitat final de Cantània, el concert, es fa distribuït per diferents auditoris de
Catalunya. Això ens ha permès ampliar l’activitat de manera que arriba a més escoles, a més mestres i per tant a més
alumnes, sense perdre el rigor i la qualitat de l’activitat. La direcció musical, direcció escènica i els instrumentistes de
tots els concerts és la mateixa a tot arreu.
Amb aquesta organització fem tot el possible per poder donar sortida al màxim nombre possible d’escoles que volen
participar a Cantània
Hem dividit les sessions de formació en 3 sessions de formació, que s'imparteixen en 9 sessions entre Granollers i
Barcelona.
Els concerts finals es fan a Barcelona, El Vendrell, Figueres, Granollers, Mataró, Manresa, Olot, Sant Cugat del Vallès,
Vic, Vilafranca del Penedès, Reus.
Les escoles interessades en participar en l’activitat faran el concert en la seva àrea geogràfica, i en el cas
que la seva zona no s’organitza l’activitat cantània, ho faran a Barcelona, Les escoles que tenen organització de
Cantània a la seva zona o comarca, no poden fer el concert a Barcelona.
Les inscripcions i la informació general us la facilitaran a cada ciutat.
Adjuntem llista de les ciutats que col·laboren i organitzen Cantània. En aquesta llista hi ha la ciutat que organitza, el
contacte de la persona que coordina i la zona geogràfica.
Granollers: escoles de la comarca del Vallès Oriental
CONTACTE > Martí Pujadas mpujadas@acgranollers.cat 93 861 55 98 / 629 580 015
Sant Cugat del Vallès: Escoles de les ciutats: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola
del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès.
(criteri: ser de la comarca Vallès Occidental. L’Auditori de Sant Cugat pot assumir (ara mateix) aquestes ciutats, amb
l’objectiu d’anar eixamplant fins a poder fer tota la comarca del Vallès Occidental)
CONTACTE > Eulàlia Formiguera eulaliaformiguera@santcugat.cat 93 565 70 00 – 607 705 695
Manresa: escoles de la comarca del Bages
CONTACTE > Cristina González cristinagonzalez@mees.cat 93.875.34.02
Vilafranca del Penedès: escoles de la ciutat
CONTACTE > Sara Maraver 93 890 04 59 / 93 817 37 93 smaraver@vilafranca.org
El Vendrell: escoles de la ciutat + Llorenç del Penedès i Bisbal del Penedès
(criteri: ser de la comarca del Baix Penedès. Objectiu d’anar eixamplant fins a ser comarca Baix Penedès)
CONTACTE > David Merino cantaniaelvendrell@gmail.com
Vic: escoles de la comarca d’Osona i del Ripollès
CONTACTE > Marta Crespi marta.crespi@latlantidavic.cat 93 702 72 57
Olot: escoles de La comarca de la Garrotxa
CONTACTE > Ester Forment eforment@olot.cat i Xarli Reixach jreixach@olot.cat 972 27 91 38
Mataró: escoles de la ciutat i Argentona
(criteri: acord institucional, van iniciar el projecte junts)
CONTACTE > Tere Almar talmar@ajmataro.cat 93.797.49.00 ext 212
Figueres: escoles de la comarca l’Alt Empordà
CONTACTE > Josep Mª Godoy JGODOY@xtec.cat 972 03 23 33 i Gerard Valverde gerardvalverderos@gmail.com
616 769 650

