
Curriculum coral i director

Curriculum de la Coral

La CORAL IES SENTMENAT naix en 2007 per iniciativa del departament de MÚSICA de 

l'institut Sentmenat, format aleshores per Sergi Edo i Marta Ruiz.

Sota la direcció de Sergi Edo Tatay, la coral és una formació d'unes 30-35 veus blanques d'entre 10 i 

17 anys, la gran part d'ells alumnes de l'Institut Sentmenat i de l'Escola Can Sorts destacats en la 

matèria de música i que han passat una prova de veu i d'oïda.

Ha fet concerts per diferents llocs de Catalunya com ara Sabadell, Esplugues, 

Barcelona, La Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Malgrat de Mar, Ripollet, 

Girona, La Llagosta entre d'altres i en teatres tan importants com La 

Faràndula de Sabadell, Teatre-Auditori de Ripollet, el Teatre Sala de 

Concerts de Llíria de la Banda Unió Musical de Llíria, o el Teatre Payá de 

Borriana. També ha realitzat concerts fora de Catalunya com ara Encamp (Andorra), Borriana 

(Castelló), Dénia (Alacant) , Llíria (València), Sausset les Pins (França)

Ha col·laborat amb diferents orquestres com l'Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Llíria 

(València) sota la direcció d'Hilari Garcia Gàzquez amb qui va estrenar la Cantata “L'Encantada” 

del compositor Valencià Vicent Sanchis per a soprano, cor infantil i orquestra, i  amb l'Orquestra 

Felip Pedrell de Barcelona sota la direcció d'Isabel Vila.

En 2010 participà en Dénia en l'estrena de l'obra “Ací s'acaba tot” per a Cor de veus blanques i 

instrumental Orff del compositor valencià Juan Vidal.

Actualment la CORAL IES SENTMENAT és una associació que a més té el suport i col·laboració 

de l'Institut SENTMENAT, l'AMPA de l'Iinstitut Sentmenat, i l'Ajuntament de Sentmenat.

Curriculum del director

Sergi Edo Tatay, director.

Compagina la seva tasca com a professor de música a l'Institut de Sentmenat amb la 

direcció de la CORAL IES SENTMENAT.

Naix a València, on obtingué la Llicenciatura en Química a la Universitat de València, 

el Grau Professional de música en el conservatori “José Iturbi” de València en 

l'especialitat de violí ampliant amb classes de cant i piano i és Llicenciat en Ciències i 

Història de la Música per la Universitat de la Rioja. Ha realitzat diferents cursos de 

http://coraliessentmenat.files.wordpress.com/2014/09/pc206268.jpg


direcció coral i direcció orquestral amb directors com Daniel Antolí o Cristóbal Soler així 

com tallers corals amb Laszlo Heltay o el compositor John Rutter. 

Ha sigut membre de diferents cors de la ciutat de València com la Coral infantil “Joan 

Baptista Comes”, l'Orfeó Valencià, Cor de la Generalitat Valenciana (el cor professional 

d'aquesta ciutat) i cors Catalans com el Cor d'amics de l'òpera de Sabadell o el Cor 

Impromptu. Ha tocat el violí de manera habitual en orquestres Valencianes i Catalanes 

com ara l'orquestra del conservatori “José Iturbi”, “Orquestra Clàssica Setabense”, 

“Orquestra de la Universitat de Barcelona”, “Orquestra Barcelona Filarmonia”, així com 

col·laboracions puntuals en altres orquestres. En la seva etapa d'interpret de música coral 

o d'orquestra ha estat dirigit per directors com Ricardo Mutti, Franz-Paul Decker, Enrique 

Garcia Navarro, Miguel Ángel Gómez Martínez, Elio Orciuolo, Daniel Gil de Tejada, Daniel 

Antolí, Josep Lluís Valldecabres ...
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