
 
 
             
 

 
 
El projecte Sant Cugat canta, promogut pel Cor infantil Sant Cugat, neix amb la 
intenció de visibilitzar la necessitat dels nens, nenes, nois i noies de la ciutat de 
tornar a gaudir de les activitats de lleure i formació d’una manera oberta 
després de tants mesos de no poder-ne gaudir en tota la seva dimensió. 
 
El CISC vol reivindicar no només que la cultura és segura, sinó que, a més, ha de 
ser un motor per iniciar la recuperació social després d’un any terrible que ha 
deixat la societat, i molt en particular, el jovent i la cultura, molt tocats a tots 
nivells.  
 
El projecte, obert a tots els nens i nenes de la ciutat d’entre 8 i 16 anys, té com a 
objectiu l’enregistrament d’un audiovisual utilitzant la cançó hebrea “Hine ma 
tov”, el text de la qual és un cant a la vida en societat. El vídeo, que serà en 
format Flashmob, s’enregistrarà seguint totes les mesures de seguretat i 
higièniques vigents. 
 
L’activitat consta de tres parts: 
 

1. Assaig musical: Es farà un sol assaig musical per preparar 
l’enregistrament el dia 15 de juny de 19:00 a 20:30h. Lloc a l’aire lliure per 
determinar. 

2. Enregistrament del videoclip el dia 19 de juny de 10:00 a 12:00 a la Plaça 
1 d’octubre.  

3. Presentació del videoclip el dia 21 de juny a través de les xarxes socials 
coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Música. 

 
L’enregistrament anirà a càrrec d’un equip professional, amb la utilització d’un 
dron per a poder tenir imatges de conjunt i càmeres a peu pla. 
 
Per a poder-hi participar, caldrà inscriure’s abans del dia 11 de juny a través de 
la web www.auladeso.org o per telèfon al 93 5897640 o per correu electrònic al 
info@auladeso.org. 

 
Activitat gratuïta 
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DADES PER LA INSCRIPCIÓ  DELS/LES PARTICIPANTS 
Nom i cognoms:       
Data de naixement:                       Tel.:         
  
Adreça de correu electrònic:                 @            
 
AUTORITZACIÓ 
Jo (pare/mare/tutor):                              amb DNI:                    
autoritzo al meu fill/a:                                            a participar al 1r Sant 
Cugat CANTA, que tindrà lloc els dies 15 i 19. 
 
 
 
Signatura (pare, mare o tutor):       
La inscripció a l’activitat comporta l’autorització a la organització a reproduir i utilitzar les 
imatges en totes aquelles activitat publicitàries o promocionals relacionades amb l’activitat, 
sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici. Aquesta 
autorització no està sotmesa a limitació temporal. 
 

Activitat gratuïta 
 
 
Com fer la inscripció: 
Per a poder-hi participar, caldrà inscriure’s abans del dia 11 de juny a través de 
la web www.auladeso.org o per telèfon al 93 5897640 o per correu electrònic al 
info@auladeso.org. 
 
O personalment podeu lliurar la inscripció a: 
* COR INFANTIL SANT CUGAT: 
Plaça del Coll, n.2. SANT CUGAT 
Tel.93.589.76.40 
corinfantilstcugat@gmail.com  
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