
Dona suport al projecte

Concerts, cursos, xerrades i exposicions amb la música antiga com a eix vertebrador.



El nostre objectiu:
Mostrar les músiques històriques com a quelcom proper i accessible tant 
per al públic entès com per a qui no coneix aquesta pràctica musical.



Els nostres projectes:

CONTRATEMPS: 

Tres dies de concerts, xerrades, exposicions i 
altres esdeveniments culturals. 
Propostes innovadores i de proximitat al 
voltant de les músiques històriques.
Propera edició: 16, 17 i 18 de setembre de 
2022.



Els nostres projectes:

MIRALLS: 

Recerca a partir del patrimoni històric i 
cultural de Sant Cugat amb voluntat de 
crear noves manifestacions culturals.
Projecte en procés de creació.



Els nostres projectes:

EL CANT DE LA SIBIL·LA: 

Recuperació de repertori musical amb una 
visió renovadora. 
Espectacle a realitzar pels volts de nadal.



Els nostres projectes:

PROJECTE PEDAGÒGIC:

 Masterclasses d’ instruments històrics.



Els nostres projectes:

ENSEMBLE 
CONTRATEMPS: 

Conjunt musical de formació variable 
especialitzat en músiques històriques.



Fites:
2018: Formació del Col·lectiu Música Antiga Sant Cugat

2019: Primera edició de CONTRATEMPS

2020: Segona edició de CONTRATEMPS
Programació d’El Cant de la Sibil·la al Monestir de Sant Cugat

2021: Tercera edició de CONTRATEMPS: 
Coorganització amb l’ajuntament de Sant Cugat; Col·laboració amb el 
Teatre Auditori i amb el Museu de la Música de Barcelona.
Organització del 1r curs de músiques històriques Esteban Mazer
Concepció del projecte Miralls (2022-2032)



El nostre públic:
El nostre públic és molt variat, amb gent que s’aproxima per 
primer cop a la música antiga i experts en el tema, però té en 
comú la voluntat d’implicar-se en la vida cultural de la ciutat.

El públic infantil és benvingut als espectacles, i a més també 
gaudeix de programació específica.



Visibilitat de l´entitat:

Externa:

Aparició en mitjans locals ( TOT, El Cugatenc, Ràdio Sant Cugat…)
Aparició en mitjans nacionals (La Vanguardia, Catalunya Ràdio, TV3…)
Aparició en mitjans especialitzats ( Revista Musical Catalana, Press-music…)

Presència a les xarxes socials ( Facebook i Instagram): més de 1000 seguidors.

El públic de les nostres activitats creix i es fidelitza: 

Total 2019: 1200 persones
Total 2020: 1120 persones (aforaments reduïts per COVID)
Total 2021: 4150 persones

Interna:

Comptem amb una xarxa d’ “amics de CONTRATEMPS” de més de 30 membres. 
Estem en procés d’ampliar aquest grup mitjançant la plataforma “l’aixeta”.

http://www.facebook.com/contratempsmusiqueshistoriquesara/
http://www.instagram.com/contratemps.mha/
http://contratemps.aixeta.cat/ca


3 raons per patrocinar-nos:
1. Col·laboraràs a impulsar el dinamisme cultural de la nostra ciutat.

2. És una oportunitat única per a demostrar el teu suport a la cultura.
3. Podrem fer arribar la música antiga a col·lectius que hi tenen difícil accés.



Fórmules de 
patrocini

Vols ser patrocinador exclusiu d’un acte concret? El teu 
nom quedarà associat a aquell acte, i obtindràs imatge i 
visibilitat. De 200 a 20.000€.

Vols ser patrocinador no exclusiu? El teu nom 
s’associarà als nostres actes i també a altres 
col·laboradors creant sinèrgies. A partir de 500€.

Vols col·laborar en espècies? Si tens un negoci de 
resturació, d’hosteleria, si et dediques al marxandatge, 
tens una copisteria… 
Durant la realització dels nostres projectes sorgeixen 
moltes necessitats. Tu ens pots ajudar.

Segur que junts se’ns acudeixen noves fórmules de 
col·laboració!



Et mantenim al dia

Un cop l’any elaborarem per a tu un 
dossier fotogràfic i un informe on 
et proporcionarem dades d'abast i 
d’impacte

- Total d'esdeveniments.
- Públic impactat. 
- Aparicions en mitjans de 

comunicació .
- Impacte en les xarxes socials.



Empreses que han col·laborat amb nosaltres:



                                                               
www.contratemps.com

musicaantigasantcugat@gmail.com

Persona de contacte: 
Anna Andreu Prats

Tel. 606097630

Comencem?

http://www.contratemps.com
mailto:musicaantigasantcugat@gmail.com

