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Avui és: 
Sant Plató, Santa 
Rosada 

Tal dia com avui: 
1979 - Se celebren 
les primeres 
eleccions municipals 
democràtiques a 
Espanya des del 
1934 

Per reflexionar: 
No existeix passió 
més poderosa que 
la passió de la 
mandra. - Samuel 
Becket  

Correu

Santa Coloma de Gramenet
 

El programa inaugural se celebra al llarg d’aquesta 

La qualitat acústica marca el
del nou Auditori Can Roig i T
EMMA TEIXIDÓ (corresponsal Barcelonès Nord)  

Santa Coloma de Gramenet (el Barcelonès)
portes a la música amb un equipament mo
ciutat. El nou Auditori és l'inici d'una nova 
per una instal•lació que ha aprofitat l'antig
modernista de prinicipis del segle XX, Can 
fa vint-i-cinc anys que hi ha ubicada l'Esco
Música, per convertir-se en un espai renov
capacitat per acollir programació musical d
L'edifici ha comptat amb l'aportació profes
Arnau, que ha tingut en compte els paràme
la sala per garantir-ne una bona acústica. D
i mig l'equipament s'obre ara a la ciutat en
d'actuacions inaugurals, la primera amb el
l'Escola.  

L'Auditori Can Roig i Torres aporta una nova inf
dissenyada sota la principal premissa de la qual
permetrà convertir Santa Coloma de Gramenet 
musical de l'Àrea Metropolitana. La ciutat s'enfr
repte cultural i és que l'equipament permetrà p
d'interès, ja no només de l'àmbit local, sinó tam
nacional i internacional. El projecte compta amb
acústic que l'equipara a les sales de concerts de
projecte de l'obra i la sala hi trobem la col•labo
doctor en Ciències Físiques, que ha dut a terme
acústics pel Gran Teatre del Liceu, el Teatre Prin
Fenice de Venècia o el Palacio Euskalduna de Bi
 
Una nova etapa per l'Escola de Música de la

 
L'Auditori Can Roig i Torres ha de permetre des
tasca de ciutat per contribuir a l'estímul, la prom
cultural des del punt de vista musical. Per això a
l'Escola Municipal de Música de Santa Coloma de

Portada > Cultura > Música 

 

L'Auditori Can Roig i Torres està situat 
al carrer de Rafael Casanova. La sala 
té una capacitat de 216 localitats, 
amb secció en pendent del pati de 
butaques i un escenari connectat a 
través de nous conjunts d’escales 
amb el soterrani de l’escola. 

Més fotos
 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet  

Auditori Can Roig i Torres  

Escola Municipal de Música 
Can Roig i Torres  

Gran Teatre del Liceu  

Teatre Principal de Maó  

Teatro La Fenice  

Palacio Euskalduna  

Barbara Hendricks  

Àlex Alguacil 

Enllaços 
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després de 25 anys en aquesta casa modernista
però per començar una nova etapa marcada per
possibilitats que ofereix aquest nou espai. El tra
centre es farà amb les vacances d'estiu, tot i qu
musical a la ciutat ja ocuparà les sales de l'Audi
les Temporades de Concerts que comença aque
aquest nou entorn. 
 
Des de l'Escola Municipal de Música Can Roig i T
director Àngel Puig, ha valorat molt positivamen
marxa de l'equipament que millora les condicion
pas més per la cultura de la ciutat, ja que està p
programar-hi música clàssica, tot i que també h
jazz, flamenc, fins i tot, pop i altres nous format
l'Escola incorpora un espai ciutadà per la difusió
musical, amb el que la feina de l'escola no acab

 
El programa inaugural 

 
La cantant d'òpera nord-americana Barbara Hen
les personalitats que inaugurarà l'auditori Can R
Santa Coloma de Gramenet. El concert de Hend
dies 26 i 27 d'abril. La cantant d'òpera compta a
de més d'una vintena de personatges entre els 
com La Flauta Màgica, Turandot i Rigoletto. Pels
posat a disposició un total de 400 invitacions. D
setmana s'han preparat diversos actes per celeb
portes d'un equipament molt esperat a la ciutat
actuar a l'Auditori colomenc seran els alumnes d
municipal de música Can Roig i Torres. Mentre q
28 actuarà el pianista de Santa Coloma Àlex Alg
trobarem el concert de la Cobla Simfònica de Ca
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 mida lletra  guardar escoltar 

Veure o
 

 

Comentaris 
 

NORMES D'ÚS 
Les opinions són dels internautes, no pas de LaMalla.n
Els comentaris han de mantenir l'educació i el respect
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espany
LaMalla.net es reserva el dret a eliminar comentaris q
aquestes normes o que no guardin relació amb el tem

 

Escriu les lletres que aparei

 
 

Nom: 

Últimes notícies d'aquesta secció 
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La 'Cara B' de 
inaugura el Fe
(03/04/2008)  

(03/04/2008)  

Arrenca el festival 
Blues i Ritmes de 
Badalona

portada Cultura

portada principal
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