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Benvolgudes famílies, 

Des de l’estiu del 1997 se celebra a Tarragona la nostra Setmana Cantant. A partir de 

l’experiència acumulada i les il·lusions renovades, la gent de l’Associació Cor Ciutat de Tarragona 

fan una crida cada tres anys per a aplegar cantaires de la ciutat, però també a cantaires de la 

resta de país, i de més enllà de les seves fronteres.  

Per aquesta vuitena edició,  l’organització de la Setmana Cantant Tarragona 2017 ha programat 

pel seu Concert de Cloenda dues obres d’encàrrec. Una obra especialment per a cor de veus 

blanques, composada per Eduard Iniesta, Suite de la Mediterrània, que es treballarà al taller 

infantil per al qual convoquem a cantaires d’entre 10 i 16 anys de les corals infantils d’arreu de la 

província de Tarragona, i també una obra per a cor mixt d’Albert Guinovart, Te Deum. La 

setmana cantant anirà del 14 al 21 de juliol, però el taller infantil es desenvoluparà comprimit 

durant només la setmana del 17 al 21 de juliol. Després de Basílio Antúlez i d'Elisenda Carrasco, 

aquest any el taller infantil el durà a terme el Josep Vila i Jover, director del prestigiós Cor 

Infantil dels Amics de la Unió de Granollers, premiat en diversos concursos i considerat un dels 

millors d'Europa. El Josep preparà la canalla pel gran concert de cloenda (dia 21 a la nit), que 

també compta com a director amb el Xavier Puig per a l’obra de cor mixt. En els tallers del matí 

el Josep Vila també treballarà peces de repertori variat de caire molt diferent a l’obra d’Iniesta. 

L’horari del taller serà de 11.15 h a 13.00 h de dilluns 17 a divendres 21 i de 15.00 h a 16.45 h 

dilluns 17 i dimarts 18.   

Esperem que estudieu amb interès aquesta oportunitat que l’Associació Cor Ciutat de Tarragona  

us ofereix per tal que els vostres fills i filles gaudeixin de la gran experiència de cantar dirigits per 

un director com el Josep Vila i Jover, compartint l’experiència amb altres cantaires de diferents 

corals i també amb la satisfacció que suposa oferir un concert simfònic coral en l’immillorable 

marc del Camp de Mart de Tarragona.   

A EFECTES D’ORGANITZACIÓ US AGRAIRÍEM QUE ENS TORNÉSSIU LA BUTLLETA 

INDIVIDUAL, SI VENIU SENSE CORAL, O DE GRUP ABANS DEL DIA 20 D’ABRIL 

VIII Setmana Cantant Tarragona 2017 

del 17 al 21 de juliol de 2017 

Taller Infantil
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BULLETA INDIVIDUAL D’INSCRIPCIÓ 

TALLER INFANTIL  -  TARRAGONA,  DEL  17 AL  21 DE JULIOL DE 2017 

IMPORTANT: 

El taller es realitzarà des del dilluns dia 17 de juliol fins al divendres dia 21 de juliol, i també les 

tardes del dia 17 i 18 de juliol i també el vespre del 21 de juliol que es fara en concert. 

El preu d’inscripció al taller es de 30 € per cantaire, el qual s’haurà d’efectuar per transferència 

bancària al compte: 

  

       IBAN: ES22 2100 0408 7102 0016 1119     BIC: CAIXESBBXXX 

Per fer efectiva la inscripció envieu via correu electrònic el formulari signat i escannejat abans del 

20 d’abril a  setmanacantant.inf@gmail.com  on també ens hi podeu consultar qualsevol dubte.  

Indiqueu el nom de l’inscrit a l’ingrés.  

L’organització de la Setmana Cantant no es farà responsable dels menors per tant haureu de 

pactar un acompanyant. 

 
 

DADES PERSONALS CANTAIRE

Nom i cognoms:

Telèfon: Data de naixement: 

Coral d’origen: Població:

Adreça electrònica:

Signatura del tutor: 

                     , a         de               del 2017

mailto:setmanacantant.inf@gmail.com


 

Cada coral a de portar, com a mínim, un acompanyant encarregat del grup a raó d’un 

responsable per cada 12 cantaires. L’organització de la Setmana Cantant no es farà responsable 

dels menors. Cada cantaire haurà d’omplir també la butlleta individual com a autorització. 

Per fer efectiva la inscripció envieu via correu electrònic el formulari abans del 20 d’abril a  

setmanacantant.inf@gmail.com on també ens hi podeu consultar qualsevol dubte. Feu també el 

pagament del preu d’inscripció al taller, de 30 €  per cantaire com s’explica a la butlleta 

individual, indicant el nom de l’inscrit. Aquest valor no inclou el transport.

NOM DE LA CORAL:

Telèfon entitat: Població:

Director/a: Telèfon:

Acompanyant 1: Telèfon:

Correu electrònic:

DADES DELS CANTAIRES                         Nombre total de cantaires:

Nom Data de Naixement Veu 1ra, 2na, 3ra
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ PER A CORALS 

TALLER INFANTIL  -  TARRAGONA  

DEL 17 AL 21 DE JULIOL DE 2017
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