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Festival SIMFONIC: 

100 concerts simultanis a Catalunya i Balears 
12 de juny – 18h 

 
 
• El dia 12 de juny a les 18h més de 5.000 estudiants d’escoles de música 

i entitats musicals posen la banda sonora a més de 100 espais 
singulars.  
 

   
• El conegut grup de revelació d’aquest confinament, els  “Stay Homas” 

són els padrins d’aquesta onzena edició. En el seu honor, a les 19.00 
hores, la cançó “Gotta be patient” sonarà simultàniament a tots els 
concerts.  

 
• En aquesta edició, Tortosa, com a Capital de la Cultura Catalana 2021 

es suma a la iniciativa amb 5 concerts a la ciutat.  
 
 
 
El proper dissabte 12 de juny a partir de les 18h, més de 5.000 alumnes 
d’escoles de música de Catalunya i Balears realitzaran 100 concerts simultanis 
en aquesta onzena edició del Festival SIMFONIC.  
 
Tots els concerts del Festival SIMFONIC es celebren de manera gratuïta i sota 
les restriccions  pròpies de la situació sanitària actual. 
 
Les actuacions tindran lloc a espais tant singulars com la  Casa de l’Aigua de 
Trinitat Nova de Barcelona, Museu d’Història dels Jueus de Girona, La Seu Vella 
de Lleida, La Pèrgola del Serrallo de Tarragona o La Movida Café Concierto de 
Palma a Mallorca entre molts d’altres. 

També es podrà escollir entre formacions de caire clàssic (orquestres 
simfòniques, música de cambra, recitals de piano i cant coral), concerts de 
swing, grups de jazz, cors de gospel, música electrònica i música tradicional i 
popular.  
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El Festival SIMFONIC compta amb l’apadrinament del grup de revelació 
d’aquest confinament els “Stay Homas” , protagonista  del videoclip de 
presentació del Festival. La cançó  “Gotta be patient” sonarà el dia 12 de juny 
a les 19h de manera simultània a tots els concerts.  

 

Són ciutats simfòniques a Catalunya: 

• Província Barcelona: Barcelona, Caldes de Montbui, Cornellà del 
Llobregat, Manresa, Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Ribes i 
Terrassa. 
 

• Província de Girona: Girona, Banyoles, Blanes, La Bisbal de L’Empordà, 
Palafrugell, Puigcerdà i Sant Coloma de Farners. 
 

• Província de Lleida: Lleida, Alcoletge, Alpicat, Agramunt, Puigverd de 
Lleida i Torrefarrera. 
 

• Província de Tarragona: Tarragona, Altafulla, Amposta, Camarles, El 
Perelló, El Vendrell, Reus, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa i Ulldecona.  
 

o Tortosa: Com a Capital de la Cultura Catalana 2021 acull 5 
concerts. 

 

Són ciutats simfòniques a Balears: Palma de Mallorca i Inca. 

La iniciativa SIMFONIC  és impulsada per l’Associació SIMFONIC, amb l’objectiu 
de visualitzar la tasca que realitzen les Escoles de Música, entenent 
l’aprenentatge musical com una inversió en educació i aconseguint que els 
joves músics siguin els protagonistes.  

 

Informació complerta del Festival SIMFONIC a: www.simfonic.org 

http://www.simfonic.org/

