
 

58 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANT CORAL  

BARCELONA 3-9 JULIOL 2023 

 

 
Setmana Internacional de Cant Coral 

Sis dies de tallers i concerts al cor de Barcelona, envoltats de música i 

cultures d'arreu del món! 

 

Temps lliure al matí 

Això us permet gaudir de l'ampli ventall d'activitats que ofereix Barcelona: 

podeu banyar-vos al sol en més de 3 km de línia de platja, passejar per 

l'ambient animat de les Rambles, o podeu visitar el Barri Gòtic al centre de la 

ciutat i tot tipus d'edificis, monuments i museus. 

 

Els tallers tenen lloc a la tarda 

Està previst que hi participin uns 300 cantaires, tant de Catalunya com de 

l'estranger. 

 

S'espera que les corals participants ofereixin 2 actuacions, a més del 

concert de cloenda. 

 

El concert de cloenda tindrà lloc a la coneguda sala d'estil modernista 

palau de la Música Catalana. 

 

El Festival inclou una visita i un petit concert a la Sagrada Família. A més, 

s'organitzarà una recepció a l'Ajuntament. 

 

 

 

TALLERS 

 

Taller A 

Els colors del cor 

per a Cors Infantilsi 

juvenils 

Directora: Elisenda 

Carrasco (Catalunya) 

Taller B 

Beethoven: 

Missa en Do Major 

Director: Jordi Casals 

(Catalunya-Àustria) 

 

Taller C 

Musicals 

 

Director: Sergi Cuenca 

(Catalunya) 

 

Els tallers tenen lloc a la tarda del 3 al 7 de juliol 

al Seminari Salesià Martí Codolar, Barcelona. 

És obligatori participar en els tallers cada dia. 



 

CONCERT DE CLOENDA 

Nit del 8 de juliol al Palau de la Música Catalana. 

 

 

Us podeu inscriure a tota la setmana o mitja setmana!! 

  

 

INSCRIPCIÓ PER A TOTA LA SETMANA 

Preu: 425€ / persona 

Inclou: 

- Allotjament (diferents tipus d'habitacions segons disponibilitat). 

- Àpats: tots els esmorzars i dinars, i pícnic per sopar els dies d'actuació. 

- Participació en un taller i partitures musicals. 

- 2 concerts: un  concert  de 30 minuts a Santa Maria del Pi i un concert de 

60 minuts a diferents espais dels voltants de Barcelona + un petit concert a 

la Sagrada Família 

 

Es demana a totes les corals que indiquin 2 preferències de taller, de 

manera que puguem aconseguir la millor agrupació possible per als tallers. 

Per descomptat, intentarem satisfer la vostra primera preferència si això és 

possible. 

  

 

 

INSCRIPCIÓ MITJA SETMANA (3 dies) 

Preu: 225€ / persona 

Inclou: 

- Allotjament (diferents tipus d'habitacions segons disponibilitat). 

- Àpats: tots els esmorzars i dinars, i pícnic per sopar el dia de l'actuació. 

- 1 concert (30 minuts). 

- Entrades per al concert de cloenda.  

 

 

 

INSCRIPCIÓ OBERTA 

 

Heu d’omplir el formulari que trobareu a continuació: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1p9ciiHt_duEsOmAwGM3-c-

bS6ZqT9dsydm3_WfiErHI/edit 



 

 

HORARI 

 

8-9:30h  

 

14-15:30h  

16-19h  

21h  

Esmorzar 

Temps lliure 

Dinar 

Assaig del taller 

Concerts (8 de juliol concert de 

cloenda) 

 

SORTIDES OPCIONALS DE DIA 

Podem organitzar que el teu cor visiti el Monestir de Montserrat amb 

assistència a un concert curt, o una visita guiada a Barcelona (demana més 

informació a fcec@fcec.cat). 

 

 

 

EDICIONS ANTERIORS 

https://www.youtube.com/watch?v=eWYNjFRRW_k&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Nsn-NL0pXvY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs_8TAqH86Y&feature=youtu.be 

 

 

 

INFORMACIÓ 
 

www.fcec.cat 
 

fcec@fcec.cat  
 

(+34) 93 268 06 68 
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