
L’ESCOLANIA DE CASTELLTERÇOL 
UN PROPOSTA AMBICIOSA PER ALS INFANTS I JOVES DEL 

MOIANÈS QUE VOLEN CANTAR 
 
 

 
 
 
L’ Escolania de Castellterçol és una coral infantil i juvenil que neix el novembre de 
l’any 2009 vinculada a la parròquia de Sant Fruitós. Ha estat fundada i dirigida des del 
seu inici per l’Elisenda Cabero (Professora de cant del Conservatori de Música de 
Sabadell) i en Carles Farreras (Professor del Departament d’ Expressió Musical i 
Corporal de la Universitat de Barcelona). Actualment compta amb un grup estable 
d’una vintena de cantaires provinents de tot el Moianès que estan en edats compreses 
entre els 10 i 19 anys. Forma part de la Federació Catalana de Pueri Cantores des del 
2013. Amb aquesta federació han viatjat a París, l’any 2014, i a Roma, el 2015, han 
estrenat diverses obres musicals tot cantant en espais tan emblemàtics com la Basílica 
de la Sagrada Família, la de Santa Maria del Mar o la de Sant Pere del Vaticà. A inicis 
del 2016, l’ Escolania ha col·laborat amb l’ Orquestra Bacasis de Manresa en un concert  
a benefici d’ ACNUR dut a terme a l’ Espai Escènic de Castellterçol. En aquest mateix 
any i espai ha actuat juntament amb el Cor Infantil Amics de la Unió, de Granollers, en 
el marc de l’ espectacle  “V-E-U-S”. I ha conclòs el  2016 participant en dues funcions 
al Teatre-Auditori de Sant Cugat on ha interpretat l’ obra de Salvador Brotons “Nadales 
per a cor infantil i orquestra” juntament amb l’ Orquestra Simfònica de Sant Cugat,  
dirigits per  Josep Ferré. 



En l’ actualitat l’ Escolania està preparant l’estrena de l’òpera que porta per títol 
“Sigues molt benvingut”, escrita per a 6 veus solistes, cor juvenil i grup instrumental.  
L’obra és un encàrrec al compositor Gerard Lòpez Boada i als llibretistes Antonio 
Bermejo i Teresa Arrufat. L’acció teatral transcorre a diversos indrets del Moianès. En 
els propers mesos es farà la seva estrena a Castellterçol i després es representarà per tots 
els pobles de la comarca.  
Paral·lelament assajen la seva participació com a integrants del cor pilot del XLII 
Congrés Internacional de Pueri Cantores que tindrà lloc a Barcelona de l’onze al quinze 
de juliol del 2018. En el transcurs dels actes centrals del congrés que es duran a terme a 
la Sagrada Familia estrenaran, juntament amb 3.000 joves cantaires més, un “Stabat 
Mater” composat per Bernat Vivancos i una missa, interpretada en el transcurs de l’ acte 
de cloenda del congrés, que ha composat Josep Vila Casañas per a l’ocasió. 
Molts dels cantaires de l’ Escolania en formen part des de la seva fundació, i tots ells 
troben en aquest grup un espai amistós, lúdic i formatiu on se’ls fomenta valors com la 
convivència, el treball en equip o la solidaritat, i on se’ls hi educa molt acuradament, la 
veu, l’oïda, l’actitud de treball i el gust estètic. Actualment l’ Escolania representa ja 
una sòlida oferta de cant coral infantil i juvenil, i ha esdevingut un dinamitzador cultural 
de la comarca.  

Ens trobaras a: https://escolaniacastell.wordpress.com 
Per contactar amb nosaltres: escolaniadecastell@gmail.com 

 

 

 
VINE A CANTAR AMB L’ESCOLANIA, 

SERÀS MOLT BENVINGUT!! 
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