L’Auditori acomiada la temporada de Tardor’21 amb l’Orquestra
Simfònica Sant Cugat i el concert de Nadal Valsos i Danses
Prop de vuit mil persones han passat pel teatre cornellanenc sent partícips d’una exitosa
temporada amb un total de set espectacles que han exhaurit les seves entrades
L’Auditori de Cornellà posa punt i final a la Temporada de Tardor 2021 aquest diumenge, 19 de
desembre a les 18h. L’Orquestra Simfònica Sant Cugat és l’encarregada del comiat interpretant
el tradicional concert estrella de les festes nadalenques Valsos i Danses. En aquesta ocasió,
l’orquestra, sota la direcció de Josep Ferré, ens presenta un programa diferent amb música
elegant i alegre de Rossini. Un concert de música catalana de gran impacte emocional i la
música més característica de la família Strauss. Es tracta d’una oportunitat excel·lent per gaudir
en família de la professionalitat i del bon humor dels músics de l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat que aposten per experimentar amb tot tipus d’estils i per ampliar constantment el seu
repertori enriquint-lo i innovant en les seves partitures. Encara es poden adquirir entrades de
forma anticipada a www.auditoricornella.com .
7.747 entrades venudes de setembre a desembre
Aquest diumenge es posa punt i final a una temporada caracteritzada pels canvis d’aforaments,
pels protocols antiCovid-19 i per les restriccions horàries. L’Auditori de Cornellà i tot el seu equip
han fet un gran esforç per complir totes les normatives i aconseguir un espai segur per gaudir
plenament de la cultura. Afortunadament s’ha posat punt i final a la programació sense necessitat
d’anular cap dels espectacles i amb bones xifres de públic en tots els esdeveniments destacant
especialment les localitats exhaurides del musical Hija de la Luna, el concert de Sau30 o el del
Kanka, l’espectacle Silencio, l’obra El Lazarillo de Tormes o els familiars com El Pot Petit o
Dàmaris Gelabert simfònica el passat cap de setmana. En total set espectacles amb aforament
complet d’un total de quinze actes programats.
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Així, des de setembre a desembre ens han visitat prop de vuit mil persones, concretament s’han
venut un total de 7.747 localitats. Un 33% del total d’aquest públic viu a Cornellà, un 29% són del
Baix Llobregat, un 20% procedeixen de Barcelona ciutat, l’11% de la resta de l’Àrea
Metropolitana i un 7% venen des d’altres indrets.
Recordem també que aquest estiu, l’Auditori va aprovar amb molt bona nota l’Enquesta de
satisfacció sobre serveis municipals a Cornellà encarregada per l’Ajuntament de la ciutat i que
analitza entre altres indicadors, la notorietat, ús i valoració dels serveis i equipaments municipals.
L’informe puntualitzava que L’Auditori de Cornellà és el segon més emprat per la ciutadania, just
després del Palau de Can Mercader que ocupava en l’informe el primer lloc tot i que
comparteixen valoració mitjana amb una nota de 8,3, puntuació que en el cas de L’Auditori puja
un 0.3 respecte l’enquesta de 2018.
Amb tot plegat, l’equip de L’Auditori de Cornellà es mostra satisfet amb el balanç de la
temporada que ara s’acaba i aquestes xifres no són més que un revulsiu més per seguir
treballant en la nova temporada Hivern-Primavera 2022 que ja està disponible a
www.auditoricornella.com.
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