
C A N T A  B O L E R O S  A
L ' A U D I T O R I  D E  G I R O N A

Tens més de 60 anys?
Vine a gaudir de l'experiència!

Dijous 9, 16 i 23 de febrer
de 10:30h a 13:30h. 

Diumenge 26 de febrer a les 18:00h
Concert:

Assajos:Fundació Auditori – Palau de Congressos
Pg. De la Devesa, 35

17001 Girona

Canta Gran és un projecte de

Amb el suport de



Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD) En compliment estricte de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i de la resta de normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran
al fitxer “Canta Gran! - Boleros”. La finalitat del fitxer és la difusió d’activitats en l’àmbit de la promoció social de les
persones grans, organitzades per la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona.
La unitat responsable d’aquestes dades i imatges és la pròpia Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona i
s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a
les dades facilitades i imatges enregistrades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les
condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Fundació
Auditori Palau de Congressos de Girona, per correu postal (Pg. de la Devesa 35, 17001 Girona) o per correu
electrònic (adreçat a info@auditorigirona.org i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital
expedit pel CATCert).

Consentiment d'ús d'imatge i so. En compliment estricte de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i de la resta de normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les imatges gravades en vídeo i/o fotografia dels
assajos i/o del concert seran utilitzades per a accions de comunicació de les activitats organitzades per la
Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona.
La unitat responsable d’aquestes dades i imatges és la pròpia Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona i
s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a
les dades facilitades i imatges enregistrades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les
condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Fundació
Auditori Palau de Congressos de Girona, per correu postal (Pg. de la Devesa 35, 17001 Girona) o per correu
electrònic (adreçat a info@auditorigirona.org i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital
expedit pel CATCert).

Autoritzo

Autoritzo

Canta Gran és el projecte que et convida a venir a l'Auditori
de Girona a practicar diferents boleros durant tres assajos, i
acabar celebrant-ho amb un concert! 
El cor, format per persones majors de 60 anys i sota la
direcció de Montse Meneses, acompanyarà la solista Carme
Canela, i estarà recolzat per una formació de músics
professionals.

Els boleros que es cantaran seran: Perdia, Contigo aprendí,
Piel canela, Paraules d'amor, Como fue, Quizas, quizás,
quizás, Sabor a mi, i Me voy pal pueblo, i estaran arranjats
per Martí Ventura.

Les inscripcions s'obriran el 8 de novembre i fins exhaurir les
places previstes o bé fins el dia 20 de gener de 2023.

Per a formalitzar la inscripció pots fer-ho de dues maneres:

1- Omplint la butlleta d'inscripció física i dipositant-la al teu
centre cívic més proper.

2- Omplint el següent formulari en línia:
https://forms.gle/pDNfmnfv19bXMeG56

Si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu escriure un correu
electrònic a auditoriobert@auditoridegirona.org

Si us urgeix comunicar-vos amb nosaltres, ho podeu fer trucant al
telèfon 872 08 07 09, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

La inscripció per a la participació Canta Gran comporta
l’acceptació i el compromís d’assistència al concert i als
assajos previstos, així com en el compliment de les
indicacions donades per l’organització, per garantir el bon
funcionament del concert.

No necessites tenir coneixements musicals,
només ganes de cantar!

L'acceptació de la inscripció serà per rigorós ordre d'entrada
de les sol·licituds. 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ - CANTA GRAN 2023
NOM: 

COGNOMS: 

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

EDAT:

CORREU ELECTRÒNIC:

TELF. MÒBIL DE CONTACTE:

TIPUS DE VEU:
Soprano

Contralt

Tenor

Baix
No ho sé

TÉ DIFICULTAT DE MOBILITAT??

                

UTILITZA CADIRA DE RODES?

PERTANY A UNA CORAL?

SÍ                NO

SÍ                NO

SÍ                NO

Data i hora (a omplir pel Centre Cívic):
 

Signatura

mailto:info@auditori.cat
mailto:info@auditori.cat

