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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

CANTÀNIA 2023 

La Cantània és un projecte musical que organitza l’Auditori de Barcelona 

per les escoles. Per la seva qualitat i implicació personal i col·lectiva es 

convertirà, de ben segur, en una vivència musical inoblidable.  

Aquest curs els alumnes de 4t de Primària participaran a  

LA CANTÀNIA: Les portes del món.  

L’Auditori ens ha assignat 2 entrades per família, que podeu passar a 

comprar per la Secretaria, del dia 27 de febrer al 9 de març. 

El preu de cada entrada és de 8,50€ 

DATA: Dilluns 17 d’abril de 2023 a les 16:30h. 
 

DURADA: 1h. 
 

LLOC: Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150 Barcelona) 

ORGANITZACIÓ: Els alumnes sortiran de l’Escola MOLT PUNTUALS amb 

els professors, a les 13:45h i ens traslladarem amb metro fins l’Auditori, 

per realitzar un assaig previ.  

Hauran de venir vestits amb: 

- Pantalons o faldilla texana. 

- Samarreta negra.  

En finalitzar l’espectacle, cada família recollirà el seu fill/a al mateix 

auditori, a la columna de COLOR BLAU. 

 

En cas de no poder assistir-hi a l’espectacle, cal que us poseu d’acord 

amb una altra família per tal de recollir al vostre fill/a.  
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INFORMACIÓ DE FUNCIONAMENT: 

•  El concert comença a les 16:30h. 

•  Recomanem ser puntuals (no cal arribar abans de l’hora). 

•  S’obriran les portes 20 minuts abans de l’hora del concert.  

•  Lliurar, a l’entrada de l’Auditori, l’entrada corresponent.  

• Funciona com qualsevol concert a l’Auditori. Cadascú porta la seva 

entrada i els acomodadors els ajuden a trobar el lloc, si ho necessiten.  

•  Situar-se al lloc que tenen assignat (no drets al costat de  l’escenari). 

• Prohibit fer fotos amb flash durant el concert, cal esperar el moment 

del bis.  

• En cas de fer filmacions, fer-ho discretament des de la mateixa butaca.  

• Fer cas de les instruccions que se’ls donin des de l’organització (per 

micròfon o les persones acreditades). 

  

Salutacions, 
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24 de febrer de 2023    


