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Benvolguts,

Aquí teniu l´oferta de cursos i tallers organitzats 
des de les diverses àrees de l´Ajuntament de 
Cassà a partir del mes de setembre.

Us demano que us ho mireu amb calma i que 
no us penseu que és el mateix contingut de 
cada any: al costat de propostes educatives ben 
consolidades, n’hi trobareu d´altres destinades a 
tot tipus de públic, petits, joves i grans. Fer un 
curset o un taller d´art, de poesia, de música, de 
ioga, de llengua catalana, d´aparadorisme o del 
Club de la Feina és una oportunitat d´aprendre 
i de compartir el nostre món amb altres 
persones. I també és una manera de fer poble i 
de conèixer-nos una mica millor. Una formació 
personal i cultural més completa ens permet 
continuar vivint amb més seguretat i confiança 
en una societat de canvis permanents com la 
nostra. No ens quedem enrere, encara queda 
molt camí per fer.

Aprofito aquest text per agrair la feina que el 
professorat de tots els cursos i tallers durà a 
terme, i també per donar les gràcies al personal 
de les diferents regidories per la seva il·lusió i 
constància, una vegada més.

Josep Ferrer

Regidor de Cultura, Entitats i Festes de 
l´Ajuntament de Cassà de la Selva

Ajuntament de 
Cassà de la Selva
Àrea de Promoció 
Econòmica

Ajuntament de 
Cassà de la Selva

Centre Cultural Sala Galà
Carrer del Molí, 9 
17244 Cassà de la Selva 
T. 972 46 28 20
info@salagala.cat
www.salagala.cat

Àrea de Cultura i Joventut
salagala@cassa.cat
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NOU

Com funciona 
un poema?
DE LA TÈCNICA A L'EMOCIÓ POÈTICA 
TALLER DE POESIA

Calendar-alt 13 i 27 d’octubre, 10 i 24 de novembre

Clock D’11 a 12.30 h

map-marker-alt Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professor: Lluís Freixas

coins 40 €

stopwatch Inscripcions fins al 4 d’octubre

Per què ens emociona un poema? Pel que diu? 
Per com ho diu? Uns vers lliure és realment 
lliure? La poesia té uns mecanismes tècnics (la 
mètrica i el ritme del vers, els recursos literaris, 
i les estratègies temàtiques i textuals de la 
poesia) que ens ajudaran a afrontar la creació 
poètica amb més possibilitats d'èxit i també a 
gaudir més plenament del plaer de la lectura. 
Com utilitzar aquest recursos és una decisió 
individual de cada poeta, però coneixe'ls, 
una necessitat. Es faran provatures i exercicis 
pràctics per comentar conjuntament si l'alumne 
ho desitja.

Info-circle Organitza: Biblioteca Municipal

NOU

Iniciació a internet
MONOGRÀFIC 3 h

Calendar-alt 28 de setembre

Clock 10 h

map-marker-alt Biblioteca Municipal

coins Gratuït. Places limitades

stopwatch Inscripcions fins al 25 de setembre

Conèixer què és Internet i què necessitem 
per connectar-nos-hi. Utilitzar els diferents 
navegadors. Cercar informació a Internet.

Info-circle Organitza: Biblioteca Municipal

plus-circle Hi col·labora: Diputació de Girona

NOU

Gestions 
quotidianes a 
internet
MONOGRÀFIC 3 h

Calendar-alt 30 de novembre

Clock 10 h

map-marker-alt Biblioteca Municipal

coins Gratuït. Places limitades

stopwatch Inscripcions fins al 27 de novembre

Utilitzar Internet de forma adequada. Saber realitzar 
els tràmits i les gestions quotidianes a través de 
la xarxa. Conèixer les formes de pagament més 
segures.

Info-circle Organitza: Biblioteca Municipal

plus-circle Hi col·labora: Diputació de Girona

NOU

Iniciació al 
processador de 
textos
MONOGRÀFIC 3 h

Calendar-alt 21 de desembre

Clock 10 h

map-marker-alt Biblioteca Municipal

coins Gratuït. Places limitades

stopwatch Inscripcions fins al 18 de setembre

Conèixer els diferents processadors de textos. 
Utilitzar les eines necessàries per realitzar 
documents bàsics. Crear, modificar i desar 
documents.

Info-circle Organitza: Biblioteca Municipal

plus-circle Hi col·labora: Diputació de Girona

NOU

Taller de literatura 
infantil i juvenil: 
presentació de la 
guia cler
MONOGRÀFIC

Calendar-alt 15 de desembre

Clock 11 h

map-marker-alt Biblioteca Municipal

user-graduate Professora: Anna Molas

coins Gratuït. Places limitades

stopwatch Inscripcions fins al 23 de novembre

Presentació de recomanacions de literatura 
infantil i juvenil escollides per les biblioteques de 
la província de Girona, dirigida a pares, mares, 
mestres i educadors.

Info-circle Organitza: Biblioteca Municipal

Horaris
MATINS:
dimecres, dijous i dissabte, de 10 a 14 h 

TARDES:
de dilluns a divendres, de 15.30 a 20 h

biblioteca@salagala.cat
www.bibgirona.cat/cassa
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A més 
a més...
Carnet de la 
Biblioteca
Fer-se’l és gratuït i permet emportar-se a casa 
en préstec fins a 15 llibres, 5 revistes, 5 DVD, 5 
CD durant 30 dies.

Club de lectura
Un any més, la Biblioteca proposa el bon 
costum de reunir un grup de persones per 
compartir vivències al voltant de la lectura. Amb 
un llibre facilitat per la Biblioteca, el grup es 
reuneix cada mes per comentar tot el que els ha 
suggerit la lectura. Activitat gratuïta. Inscripcions 
a la Biblioteca.

Hora del conte 
per a infants de 
4 a 9 anys
Calendar-alt 1r dijous de cada mes

Clock 17.30 h

Només cal portar les orelles ben netes, els ulls 
ben oberts i viatjar una estona de la mà dels 
personatges al fantàstic món dels contes.

Biblionadons 
per a infants de 
0 a 3 anys
Calendar-alt 3r divendres de mes (cada 2 mesos)

Clock 17.30 h

coins Gratuït. Places limitades

stopwatch Amb inscripció prèvia

Sessions de contes especialment adreçades als 
més menuts de tots. Històries senzilles, amb 
un argument planer, que tenen com a objectiu 
estimular el plaer d’escoltar contes. Els sons 
formen paraules que, al seu torn, narren històries 
i introdueixen l’infant dins el món de la lectura.

Vacances de 
cinema!
Calendar-alt Dies a determinar

Clock 17.30 h

Veniu i descobriu quina pel·lícula infantil mirarem! 
Programació a determinar

Tallers per a 
diverses edats
Calendar-alt Pendents de determinar

Clock Pendent de determinar

coins Gratuït. Places limitades

stopwatch Amb inscripció prèvia

Tallers de promoció de lectura, tallers d’arts 
plàstiques, tallers en família... per a tots els 
gustos i adreçats a diverses edats.

16è Concurs de 
punts de llibre
Per Sant Jordi celebrarem la setzena edició 
d’aquest concurs que serveix per triar els 
dibuixos que il·lustraran els punts de llibre 
habituals en els préstecs de la Biblioteca. El 
concurs està obert a adults i infants. Podeu 
veure els guanyadors de les edicions passades 
a la mateixa Biblioteca.

Servei de 
préstec a 
domicili
QUÈ ÉS?
El servei de préstec a domicili permet rebre 
documents de la Biblioteca Municipal de Cassà 
de la Selva al domicili de les persones amb 
problemes de mobilitat (temporal o permanent).

QUÈ PUC DEMANAR?
El nombre màxim de documents que podeu 
demanar és: 15 llibres | 5 revistes | 5 CD | 5 DVD

El període de préstec és d’1 mes, prorrogable per 
un període igual.

Les normes relatives al servei de préstec també 
són aplicables al servei de préstec a domicili.

Si el que necessiteu no es troba a la Biblioteca, 
es demanarà a una altra biblioteca de la Xarxa 
de Biblioteques Públiques, sempre que n’hi hagi 
disponibilitat.

M’INTERESSA! QUÈ HAIG DE FER?
Només cal que us poseu en contacte amb la 
Biblioteca i demaneu el document. El personal 
de la Biblioteca selecciona els documents, els 
porta al domicili de l’usuari i els retorna a la 
Biblioteca en hores convingudes.

Carnet d’entitat
QUÈ ÉS?
La Biblioteca ofereix un carnet d’entitat a 
aquelles que així ho sol·licitin per tal que 
disposin temporalment de fons relacionats amb 
les seves activitats o serveis.

QUÈ ES POT DEMANAR?
El carnet d’entitat permet emportar-se un màxim 
de 20 llibres, 10 números de revistes (només els 
números endarrerits), 10 CD i 10 DVD en dipòsit.

El període de préstec és d’1 mes, prorrogable per 
un període igual. Les normes relatives al servei 
de préstec també són aplicables al servei de 
préstec a entitats.

Si el que necessiteu no es troba a la Biblioteca 
es demanarà a una altra biblioteca de la Xarxa 
de Biblioteques Públiques, sempre que n’hi hagi 
disponibilitat.

ENS INTERESSA! QUÈ HEM DE FER?
El responsable de l’entitat sol·licita el carnet 
personalment a la Biblioteca, i ha de facilitar 
les seves dades personals i les de l’entitat: 
nom, adreça, telèfon i NIF, DNI o document 
identificatiu. El carnet es recull personalment 
amb identificació prèvia de la persona que 
representa l’entitat. El responsable de l’entitat 
ha d’informar la Biblioteca de la finalitat del 
préstec.

CONDICIONS
Amb independència de qui utilitza el carnet, el 
responsable últim del préstec i de la devolució és 
qui consta com a responsable de l’entitat titular 
del carnet. És, doncs, obligació d’aquesta persona 
comunicar a la Biblioteca quan deixa de ser-ho i 
responsabilitat de la Biblioteca reclamar a l’entitat 
la comunicació de les dades de la nova persona 
que la representa, en cas que no ho hagi fet.

El carnet resta bloquejat mentre no es disposi 
de totes les dades, actualitzades, de l’entitat i de 
la persona que la representa.

En cap cas es pot utilitzar el servei de préstec a 
entitats per a un profit personal.
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Tastart
D'OCTUBRE A JUNY
DE 4 A 7 ANYS

Calendar-alt Divendres o dissabtes

Clock
Divendres, de 17.30 a 19 h
Dissabte, de 10 a 11.30 h

user-graduate Professors: Santi Mas i Eva Motas

coins 26 € / mes

Una aula d’art on a través de l’experimentació 
es crearan les bases tècniques i creatives per a 
la incorporació de l’art en el desenvolupament 

de l’infant.

NOU

Scratch i robòtica
D'OCTUBRE A JUNY
DE 8 A 12 ANYS

Calendar-alt Dimecres

Clock De 17 a 18.30 h

user-graduate Professora: Mechu Lopez-Bravo

coins 30 € / mes

Aprendrem a fer animacions i videojocs 
interactius amb scratch i makey makey.

Dibuix i pintura
D'OCTUBRE A JUNY
DE 8 A 11 ANYS

Calendar-alt Dimarts o dissabtes

Clock
Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Dissabte, d’11.30 a 13.30 h

user-graduate Professores: Anna de Gea i Eva Motas

coins 30 € / mes

Taller per a aprofundir en el món del dibuix i la 
pintura. Es practicaran tècniques com el carbó, 
el llapis, la tinta xinesa, l'aquarel·la, la pintura 
a l'oli, l'acrílica… Es treballaran els conceptes 
del buit i el ple, la proporció, l'encaix, el retrat, 
l'entorn i el color, d’entre d’altres.

NOU

Programació i 
robòtica creativa
D'OCTUBRE A JUNY
DE 12 A 16 ANYS

Calendar-alt Dimecres

Clock De 18.30 a 20 h

user-graduate Professora: Mechu Lopez-Bravo

coins 30 € / mes

Ens aproparem a la programació de sensors i 
actuadors i al disseny i muntatge d'estructures 
de robots que dibuixen, fan sons i llums. 
Descobrirem com fer que es moguin i les 
nocions bàsiques de programació.

NOU

Arquitectura 
efímera i art urbà
D'OCTUBRE A MAIG
DE 12 A 18 ANYS

Calendar-alt Dilluns

Clock De 17.30 a 19.30 h

user-graduate Professor: Pablo Paz

coins 30 € / mes

Curs adreçat a la realització de projectes reals 
d’arquitectura efímera i art urbà a espais públics.

Disseny i 
il·lustració per a 
joves
D'OCTUBRE A JUNY
DE 12 A 16 ANYS

Calendar-alt Dijous

Clock De 17.30 a 19.30 h

user-graduate Professor: Sergi Batlle

coins 30 € / mes

Si ets jove i tens ganes de conèixer un món on la 
imaginació i la creativitat no tenen límits, no t’ho 
pensis més i vine!

Experimentarem amb diferents materials i 
suports i t’ajudarem a millorar tècnicament i 
creativament en el món del dibuix, la il·lustració, 
la pintura i l’escultura.

Dibuix i pintura 
per a adults
D'OCTUBRE A JUNY
A PARTIR DE 16 ANYS

Calendar-alt Dilluns i dimecres

Clock De 17 a 19.30 h

user-graduate Professora: Ció Abellí

coins 45 € / mes

L’objectiu és facilitar tots els coneixements 
tècnics i pràctics necessaris per a la creació d’un 
dibuix o una pintura, ja sigui de caire realista o 
abstracte, sense prejudicis formals ni estètics.



Tapís
D'OCTUBRE A JUNY
A PARTIR DE 14 ANYS

Calendar-alt Dimarts

Clock De 17.30 a 20.30 h

user-graduate Professora: Mercè Ibarz

coins 40 € / mes

En aquest curs s’aprendran els processos bàsics 
per confeccionar teixits, estores... tot entrellaçant 
fibres de diferents materials, textures, gruixos i 
colors.

Joieria
D'OCTUBRE A JUNY
A PARTIR DE 16 ANYS

Calendar-alt Dijous

Clock De 18.30 a 21.30 h

user-graduate Professor: Joan Ayuso

coins 40 € / mes

Curs d’iniciació o aprofundiment de joieria, 
depenent del nivell de cada alumne. S’utilitzaran 
tècniques segons el requeriment de cada peça.

NOU

Grafologia
(nivell I)
CURS SEMIPRESENCIAL
D’OCTUBRE A MAIG
A PARTIR DE 16 ANYS

Calendar-alt Dilluns (cada 3 setmanes)

Clock De 19 a 21 h

map-marker-alt Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professora: Christina Stub

coins 30 € / mes

22 sessions teòriques en línia (apunts en pdf i 
vídeo) + 10 sessions de pràctiques presencials 
(16 hores).

Estudiarem els 8 aspectes de l’escola francesa: 
ordre, dimensió, pressió, forma, velocitat, 
cohesió, direcció i inclinació i aprendrem el 
significat de les múltiples variants que ens 
ofereixen i com interactuen entre si per formar 
una imatge de la persona en tota la seva 
complexitat.

S’entregarà calendari detallat de les sessions 
presencials en el moment de la inscripció.

Photoshop
(nivell bàsic)
D’OCTUBRE A DESEMBRE
A PARTIR DE 14 ANYS

Calendar-alt Dimarts

Clock De 19 a 21 h

map-marker-alt Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professor: Raül López

coins 30 € / mes

Treballarem, tant el retoc fotogràfic com la 
manipulació i creació de nous documents per 
descobrir les eines principals d’aquest programa.

Photoshop
(nivell avançat)
DE GENER A MARÇ
A PARTIR DE 14 ANYS

Calendar-alt Dimarts

Clock De 19 a 21 h

map-marker-alt Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professor: Raül López

coins 30 € / mes

Aprofundirem en totes les possibilitats de 
retoc que ens dona el programa: efectes, filtres, 
pinzells, tipografia, capes, etc. Veurem com el 
Photoshop no només és manipulació sinó que 
podem crear tot tipus de document en format 
fotogràfic per incorporar a altres programes 
d'edició digital.

Fotografia I
Principis bàsics
D’OCTUBRE A DESEMBRE
A PARTIR DE 14 ANYS

Calendar-alt Dijous

Clock De 19.45 a 21.45 h

map-marker-alt Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professor: Sergi Batlle

coins 30 € / mes

En aquest primer taller partirem de nivell 0 i es 
treballaran els aspectes més tècnics de la fotografia 
per tal de treure el màxim profit de la càmera: 
velocitat, diafragma, enfocament, ISO i tot allò que 
condiciona la pràctica fotogràfica. Es combinaran 
les classes teòriques amb els exercicis pràctics.

Fotografia II
Expressivitat i creativitat
DE GENER A MARÇ
A PARTIR DE 14 ANYS

Calendar-alt Dijous

Clock De 19.45 a 21.45 h

map-marker-alt Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professor: Sergi Batlle

coins 30 € / mes

Utilitzarem els coneixements adquirits en el 
monogràfic d’iniciació per endinsar-nos en la 
part més expressiva i creativa de la fotografia. 
Es treballaran les normes de composició, el 
control de la il·luminació així com diferents tipus 
de fotografia: paisatge, arquitectura, retrat...  
Es requereixen uns coneixements bàsics del 
funcionament de la càmera.

Monogràfics
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CURS PREU/MES

Tastart 
(de 4 a 7 anys)

26 €

Dibuix i pintura 
(de 8 a 11 anys) 

30 €

Scratch i robòtica 
(de 8 a 12 anys)

30 €

Programació i robòtica creativa 
(de 12 a 16 anys)

30 €

Arquitectura efímera i art urbà 
(de 12 a 18 anys)

30 €

Disseny i il·lustració per a joves 
 (de 12 a 16 anys)

30 €

Dibuix i pintura per a adults (a 
partir de 16 anys)

45 €

Tapís 40 €

Joieria 40 €

Gravat 40 €

M
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Grafologia 30 €

Photoshop 
(nivell bàsic)

30 €

Photoshop 
(nivell avançat)

30 €

Fotografia I 30 €

Fotografia II 30 €

MATRÍCULA: 30 €

Per als cursos monogràfics la matrícula serà la 
corresponent als cursos del calaix de sastre: 5 €

• L’import de la matrícula inclou assegurança i 
material. 

•  L’import cobrat de la matrícula no serà retor-
nable en cap cas.

•  A l’import de la matrícula no se li apliquen 
descomptes. 

•  L’abonament de la matrícula afecta exalum-
nes i alumnes nous.

INSCRIPCIONS I MATRICULACIONS:
A partir del 9 de juliol

INICI DEL CURS:
Dilluns 1 d’octubre de 2018

CLOENDA DEL CURS:
Dissabte 29 de juny de 2019

Altres 
activitats 
artístiques
Cicle Illustrarium
Calendar-alt

Dijous 29 de novembre de 2018,
28 de febrer i 30 de maig de 2019

Diversos il·lustradors ens vindran a explicar com és 
el procés d’il·lustració d’un conte, un àlbum il·lustrat, 
un còmic… i com és el dia a dia de la seva feina.

Info-circle Organitza: Escola d’Art Josep Lloveras

plus-circle Hi col·labora: Biblioteca Municipal

Exposició
Treballs dels alumnes 
de dibuix i pintura per a 
adults del curs 2017-2018

map-marker-alt Sala La Coma

Calendar-alt Setembre - Fira de Santa Tecla de 2018.

Taller de 
Setmana Santa
Calendar-alt Del 15 al 18 d’abril de 2019

Activitat creativa pensada per als dies de 
Setmana Santa en la qual els participants 
treballaran amb diferents tècniques artístiques 
a partir d’un projecte concret.

Dia Internacional 
de l’Art
Calendar-alt 13 d’abril de 2019

Exposició d’alumnes de l’Escola d’Art. Matinal 
d’activitats artístiques per a tota la família

36è Concurs de
Colors sobre l’Asfalt
Calendar-alt Festa Major 2019

Matins d’Art
Calendar-alt Estiu 2019

Activitat en la qual es vol donar espai i temps 
per gaudir dels matins d’estiu de forma creativa 
amb l’art com a eix central, entenent l’art des 
d’un punt de vista general i introduint activitats 
de volum, color, teatre, cant, dansa, música, 
fotografia, cinema i moltes coses més. Matins 
d’Art és un projecte global, un taller integrador i 
multidisciplinari d’experimentació i creació artística 
per a nens i nenes des dels 3 fins als 14 anys.

Cicle Joviart
Cicle d’exposicions de joves artistes.

Info-circle
Organitzat conjuntament entre l’Escola 
d’Art Josep Lloveras i Cassà Jove

Cicle Jubilart
Cicle d’exposicions d’artistes jubilats de Cassà.

Exposicions, sortides, 
xerrades i conferències...
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Aula de 
sensibilització 
musical
Audicions, jocs, ritmes, cançons i moviment 
corporal per als més petits. Aquestes aules 
s’estructuren en diversos grups:

P3
NENS I NENES DE 3 A 4 ANYS

Calendar-alt Dijous

Clock De 17.30 a 18.30 h

P4
NENS I NENES DE 4 A 5 ANYS

Calendar-alt Divendres

Clock De 17.30 a 18.30 h

P5
NENS I NENES DE 5 A 6 ANYS
S’introdueix el nen o la nena en el món sensorial 
de la música.

Calendar-alt Dimecres

Clock De 17.30 a 18.30 h

Iniciació musical
NENS I NENES DE 6 A 7 ANYS
Es continua amb el treball auditiu, rítmic, cançó... 
Es tracten els elements més bàsics del llenguatge 
musical i s’inicia la roda d’instruments, a través 
de la qual els alumnes prenen contacte amb 
els instruments que podran estudiar a partir del 
curs següent.

Calendar-alt Dijous

Clock De 17.30 a 18.30 h

Nivell elemental
Preparatori I
NENS I NENES DE 7 A 8 ANYS
S’imparteix el coneixement del llenguatge 
musical i l’alumne/a escull un instrument i en 
comença l’aprenentatge de forma individual.

1 hora i mitja setmanal de llenguatge musical i 
cant coral I 1/2 hora d’instrument individual

Calendar-alt Dilluns

Clock De 17.30 a 19 h (cant coral, de 18.30 a 19 h)

Preparatori II
NENS I NENES DE 8 A 9 ANYS
S’imparteix el coneixement i ampliació del 
llenguatge musical i l’alumne/a continua amb 
l’aprenentatge de l’instrument.

1 hora i mitja setmanal de llenguatge musical i 
cant coral I 3/4 d’hora d’instrument individual

Calendar-alt Dijous

Clock De 18.30 a 20 h (cant coral, de 18.30 a 19 h)

Llenguatge musical a 
partir de 10 anys
Curs adaptat a nois i noies que volen començar 
o seguir els estudis musicals en edat més 
avançada. L’alumne/a pot escollir l’aprenentatge 
d’un instrument.

1 hora i mitja setmanal de llenguatge musical i 
cant coral I 1/2 hora d’instrument individual

Calendar-alt Divendres

Clock A determinar

Primer
NENS I NENES DE 9 A 10 ANYS
2 hores setmanals de llenguatge musical i cant 
coral I 3/4 d’hora d’instrument individual

Calendar-alt Dimecres i divendres

Clock
De 17.30 a 18.30 h
(cant coral, divendres de 18 a 18.30 h)

Segon
NENS I NENES DE 10 A 11 ANYS
2 hores setmanals de llenguatge musical i cant 
coral i 1 hora d’instrument individual

Calendar-alt Dimecres i divendres

Clock
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h i divendres, 
de 18 a 19 h (cant coral, de 18 a 18.30 h)
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Tercer
NENS I NENES D’11 A 12 ANYS
2 hores setmanals de llenguatge musical i cant 
coral i 1 hora d’instrument individual. Combo 
opcional

Calendar-alt Dimarts i dijous

Clock
De 18 a 19 h
(cant coral, dijous de 18.30 a 19 h)

Quart
NENS I NENES DE 12 A 13 ANYS
Llenguatge musical, audició i cant coral o 
combo (opcional) i 1 hora setmanal d’instrument 
individual

Calendar-alt Dimarts

Clock
De 18.30 h a 20.15 h
(audició, de 18.30 a 19 h)

Nivell mig
Segon
Adreçat a tots els alumnes que han superat 
la prova de preparació i que no segueixen els 
estudis al Conservatori de Música de Girona

Llenguatge musical, audició i 1 hora setmanal 
d’instrument individual

Calendar-alt Dimarts

Clock De 16.30 a 18 h

Música 
per a joves
DE 16 A 29 ANYS
Adreçada als joves que, sense coneixements 
musicals, volen endinsar-se en el món de la 
música, o bé que tenen coneixements bàsics de 
llenguatge musical o d’un instrument, però que 
no volen continuar amb el nivell mig o superior

1 hora setmanal de llenguatge musical i 
d’instrument. Classes individualitzades

Música 
per a adults
MÉS DE 30 ANYS
Adreçada a totes aquelles persones adultes amb 
coneixements musicals o sense, però que tenen 
inquietuds vers la música. S’impartiran classes 
de llenguatge musical per a adults o qualsevol 
dels instruments que els interessin.

1 hora setmanal de llenguatge musical i 
d’instrument. Classes individualitzades

Combo
Adreçat als alumnes a partir de tercer de nivell 
elemental d’instrument. El Combo és una 
agrupació instrumental per poder interpretar 
tot tipus de música. La idea és posar en 
pràctica, juntament amb altres companys, 
els coneixements que es va adquirint en les 
classes de llenguatge musical i en les classes 
d’instrument individualitzat, mitjançant la 
tècnica, la lectura, la improvisació i l’adaptació 
als diferents estils.

Calendar-alt Dimecres

Clock A determinar
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Assac Street Band
(banda)
Es farà treball en conjunt amb els alumnes 
d'instruments de vent i percussió per tal 
d'interpretar música al carrer en diferents cites 
durant l'any, en les quals pugui ser adient la 
participació de la banda. Es potenciarà el gaudi 
de tocar en grup així com interpretar música de 
forma solidària amb els companys. 

ASSAIG SETMANAL - 1 hora a la setmana

Calendar-alt Dimecres

Clock A determinar

Informàtica 
musical
En les sessions de 60 minuts de cada classe 
es treballarà l'edició de partitures i també 
altres aspectes, com gravacions o muntatges 
musicals, utilitzant com a eina l'ordinador i el 
software específic de cada activitat. 

Cal tenir coneixements musicals. Places 
limitades

Calendar-alt Dilluns

Clock A determinar



Taula 
de preus
MATRÍCULA: 70 €

• L’import de la matrícula inclou assegurança, 
material i llibres de llenguatge musical

• L’import cobrat de la matrícula no serà retor-
nable en cap cas

• A l’import de la matrícula no se li apliquen 
descomptes 

• L’abonament de la matrícula afecta exalum-
nes i alumnes nous.

CURS LLM INSTRUMENT
DOS INSTRUMENTS
(preu per cada instrument)

Sensibilització – P3 28 € - -

Sensibilització – P4 28 € - -

Sensibilització – P5 28 € - -

Iniciació musical 30 € - -

Preparatori I 31 € 28 € (1/2 h) 25 € (1/2 h)

Preparatori II 33 € 39 € (3/4 h) 36 € (3/4 h)

LLM a partir 10 anys 33 € 28 € (1/2 h) 25 € (1/2 h)

Primer 41 € 39 € (3/4 h) 36 € (3/4 h)

Segon 49 € 44 € (1 h) 41 € (1 h)

Tercer 49 € 44 € (1 h) 41 € (1 h)

Quart 49 € 44 € (1 h) 41 € (1 h)

Nivell mig 52 € 55 € (1 h) 52 € (1 h)

LLM per a joves i adults 49 € 44 € (1 h) 41 € (1 h)

Música per a joves (ind.) 89 € (1 h) / 79 € (3/4 h) / 55 € (1/2 h)

Música per a joves (duet) 55 € (1 h)

Música per a joves (trio) 45 € (1 h)

Música per a adults (ind.) 92 € (1 h) / 80 € (3/4 h) / 65 € (1/2 h)

Música per a adults (duet) 57 € (1 h)

Combo
Gratuït per als alumnes que ja cursen instrument a l’escola (a partir de 3r)
44 € (1 h) / 39 € (3/4 h) / 28 € (1/2 h)
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Horaris
Els horaris de llenguatge són els que us 
presentem de cada curs, però poden estar 
subjectes a canvis en funció de les matriculacions 
definitives. Es requereix un mínim d’inscrits 
perquè els cursos es puguin dur a terme.

CURS DIA HORA

Sensibilització – P3 dijous 17.30 – 18.30 h

Sensibilització – P4 divendres 17.30 – 18.30 h

Sensibilització – P5 dimecres 17.30 – 18.30 h

Iniciació musical (6-7 anys) dijous 17.30 – 18.30 h

Preparatori I (7-8 anys) dilluns 17.30 – 19 h

Preparatori II (8-9 anys) dijous 18.30 – 20 h

LLM a partir 10 anys divendres a determinar

Primer (9-10 anys) dimecres i divendres 17.30 – 18.30 h

Segon (10-11 anys) dimecres i divendres
dimecres de 18.30 a 19.30 h 
divendres de 18 a 19 h 

Tercer dimarts i dijous 18 – 19 h

Quart dimarts 18.30 – 20.15 h

2n nivell mig dimarts 16.30 – 18 h

Combo dimecres a determinar

Assac Street Band dimecres a determinar

Informàtica musical dilluns a determinar



Alumnes nous de 
llenguatge musical
Per a alumnes nous o bé que han cursat estudis 
en altres centres de música, es farà una petita 
prova de nivell per avaluar a quin curs han de 
continuar els estudis musicals. Cal demanar hora 
i portar els llibres o el material utilitzats fins ara.

Informes
El mes de febrer es lliurarà un informe de 
seguiment i el mes de juny, un informe final. 
Així mateix, el professor / coordinador de l’aula 
informarà individualment totes les famílies que 
ho desitgin sobre l’aprenentatge del seu fill.

Assistència
Si el professor de llenguatge musical no pot 
impartir la classe per algun motiu justificat, 
l’Escola ha de facilitar, el mateix dia, un 
professor substitut o bé gestionar la recuperació 
de la classe.

Si un alumne falta a classe d’instrument, la classe no 
es recuperarà; si és el professor qui no hi pot assistir, 
llavors es fixarà la data i l’hora de recuperació.

Al llarg del curs es realitzen activitats diverses 
com concerts didàctics, cicles de música i 
audicions d’alumnes.

Horaris d'instrument
L’elecció dels horaris dels diferents instruments 
per al curs 2018 - 2019 es farà el dimarts 4 i 
dimecres 5 de setembre, de 16 a 20 h.

Els torns per a la selecció de l’horari d’instrument 
s’atorgaran a través d’un sorteig que seguirà el 
calendari següent:

• Del 9 al 31 de juliol: preinscripcions i 
matriculacions a http://inscripcions.salagala.cat

• 1 d’agost: sorteig per atorgar els torns de 
selecció de l’horari d’instruments

• 2 d’agost: disponibles els resultats del sorteig 
amb l’assignació de dia i hora per a la tria 
d’instruments (publicats a la pàgina web 
www.salagala.cat i a la cartellera exterior del 
Centre)

• 4 i 5 de setembre: tria d’horari d’instrument

Les inscripcions que es realitzin a partir del 31 
de juliol escolliran horari d’instrument per ordre 
d’inscripció a partir del 6 de setembre (no escau 
el sorteig).
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Tria 
d'instrument
El Centre Cultural Sala Galà disposa de 
professorat preparat i qualificat per portar a 
terme tots els cursos i activitats que l’escola 
programa, així com l’ensenyament dels diferents 
instruments. Els instruments que es poden 
escollir són els següents:

Acordió diatònic Guitarra elèctrica

Bateria / percussió Piano

Clarinet Saxòfon

Flauta travessera Teclat

Guitarra clàssica Violí

S’aplicarà un 10 % de descompte sobre els preus 
ordinaris en el cas d’escollir un dels instruments 
(com a primer o segon instrument) de la llista 
següent:

Contrabaix Tible

Fagot Trombó

Fiscorn Trompeta

Flabiol Viola

Oboè Violoncel

Tenora

Instruments 
i professorat
La plantilla de professors i col·laboradors de 
l’Escola de Música Pere Mercader distribuïda per 
instruments i modalitat està formada per:

LLENGUATGE MUSICAL: M. Eugènia Mercader, 
Concepció Planas, Xavier Viñas, Aïda Hospital, 
Enric Santamaria, Nadia Bosch i Rubén López.

ACORDIÓ DIATÒNIC: Montse Casanova

CANT: Elena Martinell

CLARINET: Lluís Casanova

COMBO: Robert Gàzquez

BATERIA/PERCUSSIÓ: Aniol Miró

FLAUTA TRAVESSERA: Conrad Rafart

GUITARRA CLÀSSICA: Susan Tremps i 
Concepció Planas

GUITARRA ELÈCTRICA I ACÚSTICA: 
Carles Serra

PIANO: M. Eugènia Mercader, Concepció Planas, 
Xavier Viñas, Aïda Hospital, Nadia Bosch i 
Rubén López

SAXÒFON, TENORA I TIBLE: Conrad Rafart i 
Joan Barrera

TROMBÓ: Enric Santamaria

TECLAT: Xavier Viñas

VIOLÍ I VIOLA: Mireia Vilalta

Projecte de música a la Llar d'Infants Taps: 
Carmina Rabassedas

Projecte de música a l’INS Cassà: 
Carles Serra i Aniol Miró

Inscripcions i 
matriculacions
Preinscripcions del 9 al 31 de 
juliol de 2018

Reunió informativa
Dimecres, 5 de setembre, a les 20 h, al 
Centre Cultural Sala Galà

Inici del curs:
Dimecres 12 de setembre de 2018*

*La quota del mes de setembre serà la 
meitat del preu indicat en cada curs a 
l’Escola de Música Pere Mercader.

Cloenda del curs:
Divendres 21 de juny de 2019



Gimnàstica suau
D'OCTUBRE A JUNY

Calendar-alt Dimarts i/o dijous

Clock
Dimarts, de 16 a 17 h
Dijous, d’11 a 12 h 

map-marker-alt Auditori Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professora: Marta Cla

coins
24 € / mes (1 dia a la setmana)
30 € / mes (2 dies a la setmana)

Treballarem el cos d'una forma global, funcional i 
respectuosa utilitzant tècniques com ara estiraments 
musculars, exercicis de coordinació i consciència 
corporals, relaxació i jocs entre altres. Tot dins d'una 
atmosfera de treball, constància, respecte i gaudi.

Monogràfics
NOU

Aparadorisme:
Especial Nadal
DEL 5 AL 28 DE NOVEMBRE DE 2018
A PARTIR DE 16 ANYS
ESPECIALMENT DIRIGIT ALS COMERÇOS DE CASSÀ

Calendar-alt Dilluns i dimecres

Clock De 14.45 a 16.45 h 

map-marker-alt Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professor: Pablo Paz

coins 40 €

Curs adreçat a fixar els coneixements bàsics 
professionals de la tècnica de l’aparadorisme per 
tal de poder realitzar correctament la comunicació 
del nostre producte al client potencial.

Introducció a 
l’ús de mòbils i 
tauletes
D’OCTUBRE A DESEMBRE

Calendar-alt Divendres

Clock De 12 a 13 h

map-marker-alt Aula d’informàtica Sala Galà (2n pis)

user-graduate Professora: Anna Molas

coins 24 € / mes

Introducció al món dels dispositius de 
comunicació mòbil: els smartphones (telèfons 
mòbils intel·ligents) i les tablets (tauletes). Es 
treballaran les nocions bàsiques per entendre 
com funciona el telèfon mòbil, què són i per a 
què serveixen les aplicacions i les connexions a 
Internet i enviament de missatges, entre altres.

Ioga integral
D'OCTUBRE A JUNY

Calendar-alt Dilluns i/o dimarts

Clock
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Dimarts, de 18.30 a 20 h

map-marker-alt
Auditori Centre Cultural Sala Galà
i Casal de Jubilats.

user-graduate Professora: Marta Cla

coins
30 € / mes 
45 € / mes (2 dies a la setmana)

Seguint les ensenyances de Swami Sivananda, 
el Ioga Integral és un mètode mil·lenari provinent 
directament de l’Índia que busca el benestar 
físic, mental i espiritual de la persona de manera 
integral. La pràctica consisteix en el treball 
d'àssanes (postures), pranayames (respiració), 
relaxació conscient i meditació. Amb la pràctica 
constant d'aquest tipus de ioga aconseguim 
tenir un contacte més sincer amb nosaltres 
mateixos, enfortir el cos i la ment i així poder dur 

una vida més equilibrada i plena.

Kundalini ioga
D'OCTUBRE A JUNY

Calendar-alt Dimecres

Clock De 19 a 20.30 h

map-marker-alt Auditori Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professora: Isabel Garcia

coins 30 € / mes

Kundalini Ioga consisteix en tècniques de ioga 
senzilles que poden ser practicades per tothom.

Ajuda a mantenir el cos en forma i entrena la 
ment per ser forta i flexible i permetre afrontar  
millor els canvis i l’estrès. Hi ha un augment de 
la capacitat d'oxigenació i juntament amb una 
major flux sanguini cap a les glàndules, que 
dona com a resultat una major vitalitat. A través 
de les tècniques de respiració i meditació es pot 
assolir pau en la ment.

Pilates
D'OCTUBRE A JUNY

Calendar-alt Dimarts

Clock De 19 a 20 h o de 20 a 21 h

map-marker-alt Auditori Centre Cultural Sala Galà

user-graduate Professor: Joan Jiménez

coins 30 € / mes

L’objectiu és proporcionar benestar i millorar la 
qualitat de vida de les persones que desitgin 
recuperar i augmentar la forma física, guanyar 
agilitat i practicar esport i/o millorar lesions i 
postures. El mètode es basa en el moviment 
i respiració controlat i concentració mental 
mitjançant un treball precís i rigorós.

Calaix
de sastre
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Inscripcions i 
matriculacions
Cursos del calaix de sastre, monogràfics i 
inscripcions fora de termini, fins al dia 24 
del mes anterior a l’inici de l’activitat

Inici del curs:
Dilluns 1 d’octubre de 2018

Cloenda del curs:
Divendres 28 de juny de 2019



Punt 
d’Informació 
Juvenil (PIJ)

Calendar-alt Dimecres i divendres

Clock De 9 a 13 h i de 16 a 19 h

Al PIJ de Cassà de la Selva informem, orientem 
i assessorem sobre tot el que ens demanis: 
formació, treball, mobilitat, salut, habitatge i 
molt més! 

També fem carnets internacionals d’alberguista, 
ISIC, ITIC,… Vine i pregunta’ns el que vulguis!

Tarda musical
PER A JOVES DE 12 A 29 ANYS

Calendar-alt Dimarts

Clock De 16 a 19 h

Si t’agrada la música, cantar o tens algun 
instrument a casa que no fas servir, vine a 
l’Espai Jove l’Escorxador i entre tots passarem 
una bona estona gaudint de la música.

Jocs de taula
PER A JOVES DE 12 A 29 ANYS

Calendar-alt Dijous

Clock De 16 a 19 h

coins Activitat gratuïta

Cansat dels tradicionals jocs de taula? Vine i 
descobreix noves propostes, jocs d’enginy, de 
rapidesa, d’agilitat.

Aula per fer 
deures
PER A JOVES DE 12 A 29 ANYS

Calendar-alt De dilluns a divendres

Clock De 16 a 19 h

A l’Espai Jove l’Escorxador hi trobaràs, entre 
altres espais, una aula per fer deures i/o trobar-
vos per fer treballs en grup, equipada i amb 
connexió a Internet per poder venir sempre que 
ho necessiteu!

Carnet 
Cassà Jove
Tens entre 12 i 29 anys? Ets de Cassà? Tens 
ganes de tenir avantatges i descomptes en 
serveis, botigues, comerços i activitats al nostre 
poble!?

Si has respost que SÍ a tot, aquest és el teu 
carnet!!

El carnet Cassà Jove és una targeta 
personalitzada que t’identifica com a jove de 
Cassà amb la qual podràs accedir a descomptes 
en establiments i activitats del poble.

Aprofita’t de ser jove de Cassà!!

Casal Jove
Casal participatiu en què els mateixos joves, 
juntament amb els monitors/es, decidiu les 
activitats per realitzar durant el mes, així com 
la seva organització i gestió. Per passar un estiu 
diferent!

Juliol 2019

A més a més…
Programació regular de xerrades, cursos, tallers, 
etc. Consulta la programació a: 

www.cassajove.cat
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Espai Jove 
L’Escorxador
C. Enris Coris, 11
17244 Cassà de la Selva

T. 669 166 000 Whatsapp
info@cassajove.cat
www.cassajove.cat

twitter-square Instagram FACEBOOK-SQUARE @cassajove



Club de la feina
Calendar-alt Dilluns, dimecres i divendres

Clock De 9 a 14 h

map-marker-alt Can Trinxeria

user-graduate Paula Ros

coins Gratuït

Es prepara i s’acompanya persones que 
busquen millores en la seva situació laboral, 
emprenedors/es que volen muntar o ja tenen el 
seu propi negoci.

Sessions grupals 
club de la feina
Calendar-alt

Consulteu calendari al facebook Borsa de 
treball Cassà

map-marker-alt Can Trinxeria

Sessions de dues hores on es treballaran de 
manera pràctica i vivencial temes relacionats 
amb la recerca activa de feina.

Borsa de treball
Calendar-alt Dilluns, dimecres i divendres

Clock D’11 a 13 h

map-marker-alt Can Trinxeria

Porta d’entrada on ha d’accedir qualsevol 
persona que busqui feina. A partir d’una petita 
entrevista es derivarà cada persona cap al servei 
que més li convingui.

Cursos 
d’informàtica 
bàsica
Calendar-alt Dimarts i dijous

Clock De 9.15 a 11.15 h i d’11.30 a 13.30 h

map-marker-alt Can Trinxeria

stopwatch
Cal inscripció prèvia a 
alfabetitzacio@cassa.cat

Cursos per aprendre a usar l’ordinador i a 
navegar per Internet

Promoció 
Econòmica

Alfabetització 
en llengua 
catalana
Calendar-alt Dilluns, dimecres i divendres

map-marker-alt Can Trinxeria

stopwatch

Inscripcions al setembre, consulteu a 
ciutadania@cassa.cat o al telèfon 
972 46 00 11

Cursos per aprendre a llegir i escriure en català, 
per a persones no alfabetitzades.

Cursos formació 
ocupacional
Curs de manipulador de 
productes fitosanitaris
PROGRAMES A PART. Consulteu informació 
i condicions dels cursos a l’Àrea de Promoció 
Econòmica.

Àrea de 
Promoció 
Econòmica
Can Trinxeria
Pl. de la Coma, 16 - 17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 46 28 21
promocio@cassa.cat
promocioeconomica@cassa.cat
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BORSA DE 
TREBALL

FORMACIÓ

SUBVENCIONS 
I AJUTS

EMPRENEDORIA 
I EMPRESA

COMERÇ PUBLICITAT

“ Vetllem per la 
generació d’ocupació 
i el desenvolupament 
local, creant serveis a 
mida de les necessitats 
del municipi ”



Cursos de català 
per a adults
Organitzats pel Servei Comarcal de Català del 
Gironès (CPNL) 

Cursos
presencials a
Cassà de la Selva
DIVERSOS NIVELLS

Cursos 
parla.cat, en línia i 
semipresencials
DE NIVELL ELEMENTAL, INTERMEDI I 
DE SUFICIÈNCIA

Sessió informativa al Servei Comarcal de Català 
del Gironès: 13 de setembre, a les 12 h

Cal confirmar l'assistència per correu
(girones@cpnl.cat) o per telèfon (972 21 32 62)

Nivell
superior (C2)
A Girona o en línia

Informació i 
inscripcions
Calendar-alt 4, 18 i 25 de setembre

Clock D’11 a 14

map-marker-alt
Ajuntament de Cassà de la Selva
Rambla Onze de Setembre, 111
Tel. 972 46 00 05
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Consorci 
per a la 
normalització 
lingüística
Servei Comarcal de Català del Gironès
C. de la Riera de Mus, 1-A - 17003 Girona
Tel. 972 21 32 62
girones@cpnl.cat
www.cpnl.cat/girones

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

INFORMACIÓ 
GENERAL

Calendari
Les activitats del Centre Cultural Sala Galà 
segueixen el calendari escolar pel que fa a dies 
lectius i de vacances.

A principi de curs s’entregarà el calendari 
escolar a tots els alumnes específics de l’Escola 
d’Art Josep Lloveras, l’Escola de Música Pere 
Mercader i els cursos del calaix de sastre.

VACANCES DE NADAL
Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 
2019, ambdós inclosos

VACANCES DE SETMANA SANTA
Del 13 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos

FESTA MAJOR DE CASSÀ (FESTIUS LOCALS)
17 i 18 de juny de 2019

FESTIUS DE LLIURE ELECCIÓ LOCALS
2 de novembre i 7 de desembre de 2018 i 4 de 
març de 2018

Inscripcions
TOTES LES INSCRIPCIONS ES 
FORMALITZEN EN LÍNIA:

http://inscripcions.salagala.cat
Es donarà suport a totes les persones que ho 
sol·licitin des del Centre Cultural Sala Galà. 



Matrícula
Escola d’Art Josep Lloveras: 30 €

Escola de Música Pere Mercader: 70 €

Cursos calaix de sastre: 5 €

• L’import de la matrícula inclou assegurança, 
material i llibres (si escau).

• L’import cobrat de la matrícula no serà 
retornable en cap cas.

• A l’import de la matrícula no se li apliquen 
descomptes.

• L’abonament de la matrícula afecta exalumnes 
i alumnes nous.

Sistema de 
pagament de 
les matrícules!
El cobrament de la matrícula s’efectuarà per 
domiciliació bancària a través de XALOC.

Baixes dels alumnes
Qualsevol baixa dels alumnes s’haurà de 
comunicar anticipadament per escrit mitjançant 
el model que es facilitarà a través del punt 
d’informació del Centre Cultural Sala Galà.
La manca d’aquesta comunicació serà motiu 
suficient per no considerar la baixa degudament 
formalitzada.

Descomptes
Aplicables als cursos organitzats pel Centre 
Cultural Sala Galà i l’Ajuntament de Cassà:

10% DE DESCOMPTE
• Família nombrosa/monoparental

• Persones en situació d’atur

• Persones amb discapacitat (amb targeta 
acreditativa de la discapacitat)

• Jubilats

• Titulars del carnet Cassà Jove

• Dos germans (menors de 18 anys) inscrits 
en activitats incloses en aquest llibret. 
Descompte en ambdues activitats

• Persones que s’inscriguin en dues o 
més activitats incloses en aquest llibret. 
Descompte en cada activitat

• Cursos anuals (realitzant el pagament d’un 
sol cop abans de l’inici de l’activitat)

Tots els descomptes s’han de sol·licitar un 
cop es formalitza la inscripció i cal aportar la 
documentació que justifica la situació en cada 
cas. Cada sol·licitant només pot acollir-se a un 
descompte.

Notes sobre el 
cobrament de les quotes
El pagament de les activitats és mensual (a 
exempció dels casos especificats).
La domiciliació es realitza durant el mes en curs 
i no varia segons calendari escolar.
Les activitats d’un sol dia es paguen íntegrament 
abans de l’inici de l’activitat.
 
Qualsevol modificació de les dades personals 
i/o les condicions de l’activitat on l’alumne 
estigui inscrit que generi una modificació en la 
quota ha de ser notificada al punt d’informació 
del Centre Cultural Sala Galà abans del dia 24 
del mes en curs per a la seva aplicació el mes 
següent. En cas contrari no es podrà garantir la 
modificació en el termini establert.

Més informació a: 

Centre Cultural 
Sala Galà
C. Molí, 9 | 17244 Cassà de la Selva 
Tel. 972 46 28 20 
info@salagala.cat 

art@salagala.cat
musica@salagala.cat
biblioteca@salagala.cat

www.salagala.cat
facebook.com/salagalacassa
facebook @salagalacassa

Horaris punt d’informació: 
Dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 12 h
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

30 › 31Informació general

Responsable del tractament:
Ajuntament de Cassà de la Selva.

Finalitat:
Organització de les activitats culturals i cursos 
convocats per l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

Legitimació:
Consentiment de la persona que s’inscriu i prestació 
del servei.

Destinataris:
Les dades no es comuniquen a altres persones. En 
el cas de necessitar contractar una assegurança les 
dades es comunicaran a la companyia asseguradora.

Drets de les persones interessades:
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 
limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Si es vol fer una classe de prova gratuïta per 
conèixer millor el contingut de cada curs, 
es pot demanar hora al punt d’informació 
del Centre Cultural Sala Galà.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar 
o modificar les activitats si així ho 
requereixen les circumstàncies. 

És necessari un mínim d’alumnes inscrits 
per a les activitats i totes compten amb 
places limitades.

En cas que estigueu interessats en algun 
curs però els horaris no s’adaptin a les 
vostres necessitats, poseu-vos en contacte 
amb el Centre Cultural Sala Galà per tal de 
comunicar-ho i buscarem la millor manera 
de resoldre-ho.



Ajuntament de Cassà de la Selva 

Rbla. Onze de Setembre, 107 

17244 Cassà de la Selva

T. 972 46 00 05

ajuntament@cassa.cat 

www.cassa.cat
Ajuntament de 

Cassà de la Selva
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