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Llagostera 2022

+ de 60 cantaires

Som una de les formacions corals més nombroses de Catalunya: més de 60 dones i homes 
de diverses edats, repartits en 4 cordes o veus: sopranos, contralts, tenors i baixos.

Completen l'equip el pianista Francesc Mora, el bateria Raúl Pérez
i el director i arranjador Xavier Thió.
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Llagostera 2022

30 cançons

Tenim en assaig permanent i a punt per cantar fins a 30 temes del millor gospel 
tradicional i contemporani, dels quals interpretem una selecció en cada concert.

Un concert de Cor Gospel Girona en solitari dura una hora i mitja, aproximadament.
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Llagostera 2022

Des de 2004

Fundat l'any 2004, el cor és una de les formacions de gospel més veteranes de Catalunya. 
Xavier Thió en va assumir la direcció el 2014.

Vam celebrar el 15è aniversari en un concert memorable a l'Auditori de Girona, l'any 2019.
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Peralada 2017
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Colomers 2021

Darrerament, hem celebrat el concert número 100 sota la direcció de Xavier Thió. Hem actuat 
sobretot a les comarques de Girona, però també en altres llocs de Catalunya i  fora.

Hem cantat en places, esglésies, auditoris, teatres, centres cívics, pavellons i centres privats.

100 concerts
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L’Auditori - Girona 2019
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Sant Sadurní de l’Heura 2023

Som espirituals

El gospel és pregària, però entre els membres del cor hi ha sentiments i pensaments de tots 
colors. Així, doncs, el Cor Gospel Girona no és confessional i no està vinculat a cap parròquia, a 

cap congregació, ni a cap doctrina que no sigui la música.
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Maçanet de la Selva 2022 Peralada 2017

Llagostera 2022Colomers 2021
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Llagostera 2022

Equipament

Disposem d'equip de so propi i també podem contactar amb tècnics de so 
que ja han treballat amb nosaltres.



info@corgospelgirona.com

www.corcorgospelgirona.com

@corgospelgirona
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amb tot el des de Girona


