
aquest canvi sense perdre el 
nostre principal objectiu: 
incrementar el numero pero 
sobretot la qualitat dels 
nostres cors i cantaires. 
Espero que el nostre projecte, 
centrat en els cars infantils, 
tingui un efecte de contagi en 
els cors de joves i adults, al 

nostre pais i arreu. Una altra 
bona notfcia es que hi haura 
unes properes jornades 
dedicades al cant coral i la 
inclusi6 a Catalunya. El 
Moviment Coral Catala i la 
seva Oficina Mediterrania per 
a la Musica Coral volen donar 
continu"ftat al cami iniciat per 
el projecte Cars amb Car del 
SCIC amb unes Jornades 
anuals sabre cant coral i 
inclusi6. T indran lloc 
anualment, al mes de febrer, i 
cada edici6 estara dedicada a 

diferents reptes i a diferents 
segments de pablaci6.Aixf, el II 
Seminari Cant Coral i 
lntegraci6 estara centrat en el 
col-lectiu immigrant i la 
tercera edici6 en la integraci6 
intergeneracional. Espero que 
aquests projectes seran 
interessant per a vosaltres i 
que ajudaran a construir una 
millor Europa coral, una 
Europa millor a traves de les 
cans:ons i dels cors. 

D'esquerro a 
dreto: Marti 
Ferrer (President 
del MCC), Toni 

Galvez (Coor
dinodor Gene= 
rol de/ SC/C), 
Montserrat Guo/ 
(membre del 
Boord d'E.uropo 
Contot), Xell 
Montserrat (Se
cretario Tecnko 
de/ SCIC), Julio 
Hurtado (direc
tor de la Coral 
Allegro) i Monel 
Cubeles (Coor
dinodor General 
Adjunt de/ SCIC) 
a Budapest 

EL HEARTS IN HARMONY DE 

BUDAPEST 

El cap de setmana Hearts in 

Harmony de Budapest (5, 6 i 7 de 

mars: de 20 I 0) va ser alhora un 

seminari i una trobada de corals. 

i aquest fou el seu principal tret 
diferencial. 

La part de seminari va incloure 

diferents conferencies i ponencies 
sobre experiencies i projectes de 

cant coral i inclusi6. Les ponencies 

eren tan variades com el perfil 

dels ponents i les entitats que 

representaven.Tots, quant organit
zem seminaris i conferencies com 

aquesta, tendim a dissenyar una 

agenda densa) pero malgrat aixo 

!'ambient va ser molt agradable i 

vam poder aprofitar els pocs mo
ments lliures per enfortir relacions 

ja existents i fer nous contactes. 

Marti Ferrer 

Les corals que participaven a la 
trobada eren d'allo mes heterogeni: 

des de corals infantils fins a corals 

adultes, des de corals amb tots els 

cantaires invidents fins a cors que 

integraven cantaires amb alguna 

discapacitat. Els resultats musicals, 

en forma de concert, foren, es clar, 
igualment heterogenis. 

L'organitzaci6 va ser acurada, 
Budapest acollidora i dues de les 

seves habitants ( catalanofiles) i par

ticipants a l'activitat ens van regalar 
petits moments memorables. 
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