
Coral IES Sentmenat: 10é aniversari

Hola a tot@s. Sóc el Sergi Edo, suposo que us en recordeu de mi.

Us escric perquè enguany la Coral fa 10 anys i m'agradaria convidar-vos el 16 de juny a les 20.15 al

concert d'aniversari que farem a Cal Milionari.

M'agradaria retrobar-me amb tot@s vosaltres en aquest concert perquè vosaltres heu format part de 

la història de la Coral, heu aportat el vostre petit granet de sorra amb la vostra veu per fer gran 

aquest projecte que ara fa 10 anys naixia per la il·lusió que posàvem la Marta Ruiz (moltes de 

vosaltres la recordareu) i jo mateix.

Per aquest concert tinc pensat que tot@s vosaltres torneu a cantar amb la coral dues cançons. He 

triat dues que crec que són les més representatives de la coral i que al llarg d'aquests anys més us 

han agradat a totes i tots: Boig per tu i Vois sur ton chemin. A més contarem amb la col·laboració al 

piano de la Marta Ruiz, que com sabeu va muntar amb mi la coral els primers anys, i després ha 

col·laborat en la coral al piano en molts concerts.

Em faria molt il·lusió tornar-vos a sentir cantar i veure-vos a tot@s juntes, doncs encara us recordo  

amb les vostres cares d'adolescents, fins i tot recordo la veu d'algunes, encara que moltes esteu 

acabant la carrera i ja fa temps que heu deixat en rere aquella època tan complexa, rara i al mateix 

temps apassionant que suposa l'adolescència. Sé que per moltes la coral no ha representat més que 

una petita anècdota en la vostra vida, però també sé que per moltes altres els anys que vau passar 

amb la coral us van resultar una experiència molt intensa d'amistat, diversió i música que encara 

guardeu al vostre cor, i ho sé perquè de tant en tan quedo amb moltes de vosaltres per berenar o per 

sopar i sempre heu tret el tema de la coral... i la trobeu a faltar. 

Per tot això us convido al concert del dia 16, al pica-pica que farem després del concert, i sobre tot a

participar cantant dues cançons amb la coral.

Com que algunes o alguns no heu cantat des de fa alguns anys i no recordeu les cançons que farem, 

o directament no les heu cantat, us proposo que el diumenge dia 11 de juny a les 12.00 (ja sé que és 

d'hora per a les que sortiu de marxa) i dimecres dia 14 de juny a les 19.00 fem a l'aula de música de 

l'institut un petit assaig per a totes aquelles o aquells que pugueu vindre i fer així una repassada de 

les cançons. Qui pugui venir als dos assajos fantàstic, qui només vingui a un també, i qui només 

pugui venir a cantar el dia del concert, doncs, també estarà be. El que més importa és que canteu 

una altra vegada amb mi.
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Per tal d'organitzar els assajos, el concert i pica pica, cal que aviseu abans del 20 de maig. Ho podeu

fer de vàries maneres, avisant-me amb aquest mateix correu, avisant-me per telèfon o wat's app al 

655476694 o  amb un doodle he preparat per a que us apunteu: 

http://doodle.com/poll/6id5fgvnw2pfrazb

podreu trobar més informació al web de la coral, on també trobareu fotos antigues de la vostra 

època: https://coraliessentmenat.wordpress.com/noticies-2/

Estic segur que aquest correu no arribarà a totes les que heu cantat en la coral en aquests 10 anys, 

em falten molts correus, així que sis plau reenvieu-lo a tot@s aquell@s que no els hi arribat i 

penseu que tindran ganes de venir, tot@s els i les ex cantaires estan convidats.

Us espero a tot@s.
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