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L'Orquestra Simfònica Sant Cugat obre temporada reinventant-se a les xarxes socials
L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha presentat la nova
temporada aquest dissabte potenciant l'ús dels concerts
setmanals per les xarxes socials i una decidida aposta per
reinventar-se. El concert del 30è aniversari, ajornat per la
Covid-19, es farà el 27 de novembre al Teatre-Auditori i serà
un repàs evolutiu del grup musical. L'acte també servirà per
reconèixer l'alcaldessa, Mireia Ingla, com a presidenta
honorífica de l'Associació de l'Orquestra Simfònica de Sant
Cugat.

L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha continuat amb la seva activitat, tot i l'aturada per la pandèmia de la
Covid-19. El grup s'ha reinventat amb una aposta clara per les xarxes socials.
Concerts setmanals a través del web i per streaming han servit per connectar amb el públic i augmentar les
visites al portal i el nombre d'usuaris. Una nova manera de seguir fent música.
Els jardins de l'Hotel Sant Cugat han estat l'escenari de la presentació amb una seixantena de persones amb
mesures de seguretat. L'acte, presidit per l'alcaldessa Mireia Ingla, i amb la presidenta de la Fundació de
l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Flora Puntos, ha servit perquè bona part del grup exhibís diferents
actuacions musicals.
La temporada tindrà un concert cada mes i destaca el de l'aniversari dels 30 anys que serà el 27 de novembre.
El concert de Valsos i Danses, al desembre, o el concert de Sant Jordi, el 23 d'abril, són algunes de les
actuacions més destacades.
L'aposta d'aquesta campanya és potenciar els intèrprets i compositors catalans. L'eslògan concerts segurs i la
música continua són trets característics de l'Orquestra, segons ha ressaltat Flora Puntos a la presentació.
L'alcaldessa, Mireia Ingla, ha felicitat l'entitat per la bona feina feta i portar el nom de Sant Cugat per tot
Catalunya. A més Ingla creu que en temps de confinament s'han reinventat per seguir apropant la música.
Flora Puntos: Ens hem hagut de reinventar per seguir endavant i aquesta aposta per gravar concerts
continua.
Mireia Ingla: Estem molt satisfets de la feina que fa aquesta entitat i em trobo molt contenta en aquest
entorn musical.
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