
* en cas que les mesures sanitàries no ho per-
metin, es publicaran les audicions enregistrades 
previstes per cada dia a la pàgina web del Centre 
Cultural Sala Galà www.salagala.cat

Xerrada: Com iniciar-se 
en un projecte musical

 20 h |  Espai Jove l’Escorxador (o 
virtual a través de la plataforma Zoom)

A càrrec de Martí Tarrés.

Tens ganes de formar un grup de música? No 
saps per on començar? T’agradaria tenir algu-
nes nocions clares sobre què has de tenir en 
compte i què necessites per tenir projecte pro-
pi? En Martí Tarrés, guitarrista de President Xai 
i dinamitzador juvenil de Cassà, us respondrà 
i explicarà aquestes i moltes altres qüestions!

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al correu 
info@cassajove.cat.

Inauguració virtual del nou 
espai d’assaig La Bàscula

 20 h |  Virtual. Plataforma Zoom

Organitza: Cassà Jove.

Presentació on es donaran a conèixer els 
espais, les condicions per fer-ne ús i tota 
la informació necessària per a tots els/les 
músics de Cassà que busquin o necessitin un 
espai per assajar.

Es pot sol·licitar enllaç al correu info@
cassajove.cat i es publicarà a la web 
cassajove.cat i salagala.cat

26
MARÇ

 divendres
Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18.30 h |  La Sala del Centre Recreatiu*

Els alumnes de l’Escola de Música ens 
presentaran les peces que treballen a les aules 
cada setmana. És una oportunitat perfecte per 
reconèixer l’esforç i descobrir el talent que 
s’amaga darrere cada instrumentista.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran 
més informació per a acompanyants. CASSÀ DE LA SELVA

del 20 al 26 de març de 2021

INFORMACIÓ I CONTACTE:
SALA GALÀ | T. 972 46 28 20 | info@salagala.cat

C/ Molí, 9  |  17244 Cassà de la Selva

www.salagala.cat

@salagalacassa

CASSÀ DE LA SELVA
del 20 al 26 de març de 2021

16a SETMANA
DE LA MÚSICA

25
MARÇ

 dijous
Audició i cançons amb els 
alumnes d’iniciació musical de 
l’Escola de Música Pere Mercader

 17.30 h |  Casal de Jubilats*

Els alumnes més menuts de l’Escola tenen 
moltes coses a dir-nos. Pareu bé les orelles, 
perquè aquesta és una oportunitat excel·lent 
per deixar-nos sorprendre pel seu talent.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran 
més informació per a acompanyants.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18.30 h |  La Sala del Centre Recreatiu*

Els alumnes de l’Escola de Música ens 
presentaran les peces que treballen a les aules 
cada setmana. És una oportunitat perfecte per 
reconèixer l’esforç i descobrir el talent que 
s’amaga darrere cada instrumentista.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran 
més informació per a acompanyants.

#CulturaSegura
Arran de la crisi sanitària per la CO-
VID-19, totes les activitats estan 
supeditades a les restriccions que 

emetin les autoritats (aforament, obertura o 
tancament dels equipaments, mesures higiè-
niques, etc.)



Concurs
Construeix el teu instrument 
amb material reciclat

 Fins el 24 de març!

Participa creant un instrument amb ma-
terial reutilitzat i/o reciclat i guanya un 
trimestre gratuït a l’Escola Municipal 
d’Art o a l’Escola Municipal de Música 
del Centre Cultural Sala Galà.

Consulta les bases a salagala.cat
També trobaràs un vídeo tutorial d’exemple

* en cas que les mesures sanitàries no ho per-
metin, es publicaran les audicions enregistrades 
previstes per cada dia a la pàgina web del Centre 
Cultural Sala Galà www.salagala.cat

23
MARÇ

 dimarts
Audició i cançons amb els 
alumnes de sensibilització 
musical de P4 de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 17.30 h |  Casal de Jubilats*

Els alumnes més menuts de l’Escola tenen 
moltes coses a dir-nos. Pareu bé les orelles, 
perquè aquesta és una oportunitat excel·lent 
per deixar-nos sorprendre pel seu talent.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran 
més informació per a acompanyants.

* en cas que les mesures sanitàries no ho per-
metin, es publicaran les audicions enregistrades 
previstes per cada dia a la pàgina web del Centre 
Cultural Sala Galà www.salagala.cat

24
MARÇ

 dimecres
Audició i cançons amb els 
alumnes de sensibilització 
musical de P5 de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 17.30 h |  Casal de Jubilats*

Els alumnes més menuts de l’Escola tenen 
moltes coses a dir-nos. Pareu bé les orelles, 
perquè aquesta és una oportunitat excel·lent 
per deixar-nos sorprendre pel seu talent.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran 
més informació per a acompanyants.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18.30 h |  La Sala del Centre Recreatiu*

Els alumnes de l’Escola de Música ens 
presentaran les peces que treballen a les aules 
cada setmana. És una oportunitat perfecte per 
reconèixer l’esforç i descobrir el talent que 
s’amaga darrere cada instrumentista.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran 
més informació per a acompanyants.

Cicle de xerrades amb joves 
cassanencs: Tertúlia amb... 
Quim Reixach

 20 h |  Virtual. Plataforma Zoom

Organitza: Cassà Jove.

En aquesta ocasió conversarem amb Quim Rei-
xach, ex-alumne de l’Escola Municipal de Músi-
ca de Cassà, actual tenora 1a de la Cobla Baix 
Empordà, tenora 1a de la Cobla Orquestra Costa 
Brava, i productor musical. Ens explicarà la seva 
trajectòria i moltes experiències viscudes en el 
món de la música.

Activitat gratuïta. Es pot sol·licitar enllaç al 
correu info@cassajove.cat i es publicarà a la 
web cassajove.cat i salagala.cat

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18.30 h |  La Sala del Centre Recreatiu*

Els alumnes de l’Escola de Música ens 
presentaran les peces que treballen a les aules 
cada setmana. És una oportunitat perfecte per 
reconèixer l’esforç i descobrir el talent que 
s’amaga darrere cada instrumentista.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran 
més informació per a acompanyants.

22
MARÇ

 dilluns
Audició i cançons amb els 
alumnes de sensibilització 
musical de P3 de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 17.30 h |  Casal de Jubilats*

Els alumnes més menuts de l’Escola tenen 
moltes coses a dir-nos. Pareu bé les orelles, 
perquè aquesta és una oportunitat excel·lent 
per deixar-nos sorprendre pel seu talent.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran més 
informació per a acompanyants.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18.30 h |  La Sala del Centre Recreatiu*

Els alumnes de l’Escola de Música ens 
presentaran les peces que treballen a les aules 
cada setmana. És una oportunitat perfecte per 
reconèixer l’esforç i descobrir el talent que 
s’amaga darrere cada instrumentista.

Cal reservar entrada. Els alumnes rebran més 
informació per a acompanyants.

24
MARÇ

 25
MARÇ

 26
MARÇ

Aquafonia

 Horari escolar |  Escoles de Cassà

Espectacle sonor i visual en què s’inter-
pretaran temes de jazz, música clàssica, 
música tradicional de diferents països i 
altres estils musicals fent ús de l’aigua 
com a eix vertebrador.

El principal instrument del concert són 
les ampolles afinades, tot i que també 
es fan servir instruments de percussió 
aquàtica, l’udu o tubs il·luminats. Una 
actuació plena de llum i de colors!

20
MARÇ

 dissabte
Hora del conte: Contes musicats

 11 h |  L’Escorxador  Gratuït

A càrrec de la Minúscula.
Organitza: Biblioteca Municipal.
Hi col·labora: Diputació de Girona.

Per a nens i nenes de 3 a 9 anys.

Sessió de contes molt especial en la que 
la música i les paraules juguen per fer-
nos passar una bona estona tot descobrint 
curiositats de molts instruments.

21
MARÇ

 diumenge
Concert de Clàssica: 
Música en femení

 12 h |  Pati de Can Trinxeria |  Gratuït

A càrrec de Trio Andrée.
Presentat per Núria Riquelme, periodista.
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva.

Música en Femení és el primer projecte del Trio 
Andrée, format per les gironines Maria Figa 
(piano), Queralt Garcia (violoncel) i Cèlia Johé 
(violí). Un concert que vol posar en valor el 
talent artístic de les dones compositores del 
passat, sovint poc reconegudes, però d’una 
qualitat a l’alçada dels grans compositors de 
la història de la música.


