
CASSÀ DE LA SELVA
del 25 al 31 de març de 2023

18a SETMANA
DE LA MÚSICA



25
MARÇ

 dissabte
Música diminuta. Creacions 
musicals per als més petits

 17 h |  Centre Cultural Sala Galà
 Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

A càrrec d’Alquímia Musical
Per a infants de 0 a 5 anys

Inscripcions a cassacultura.cat
Places limitades.

Un viatge musical i sensorial que promou 
l’escolta, la participació, l’experimentació 
activa i la descoberta a partir de cançons i la 
música creada amb un munt d’instruments, 

com el piano, el timbal xamànic, el timbal 
oceànic, la melòdica, els bols tibetans, 
campanetes i petita percussió, alhora que els 
infants experimenten amb objectes, titelles, 
teles, mocadors…

26
MARÇ

 diumenge
Taller de construcció 
d’instruments

 11.30 h |  Centre Cultural Sala Galà
 Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

Per a infants de 5 a 12 anys
Organitza: Escola d’Art Josep Lloveras.

Inscripcions a cassacultura.cat
Places limitades.

T’agradaria participar d’un taller 
d’instruments musicals fets amb material 
reciclat? Amb motiu de la Setmana de la 
Música, crearem instruments musicals 
fent servir elements quotidians reciclats, 
aconseguint no només apropar als infants 
al món de la música, sinó també introduir 
valors de reciclatge i ajudar-los a prendre 
consciència sobre l’aprofitament dels residus. 
I sabeu el més important? Ens ho passarem 
molt bé! Us hi esperem!



Concert 
Alidé Sans

 19 h |  Sala Centre Recreatiu
 5 €

En el marc del Projecte Diver(SOS)
Entrades a cassacultura.cat
Aforament limitat.

L’Alidé Sans és una veu i una personalitat 
que despunten lliures, com l’aire fresc que 
baixa de la muntanya. Habitual en l’escena 
musical occitana i catalana. Tota una 
revelació musical de ritmes mestissos amb 
influències de músiques del món, cantada en 
occità (aranès). Un repertori per promoure la 
lleguna pròpia de la Vall d’Aran.

Artista e activista que pòrte damb era eth 
bateg d’ua val isolada. Possada per un 
fòrt besonh de comunicar, damb quinze 
ans comence a hèr es prumèrs passi ena 
composicion de cançons. Ei naturau trobar 
enes sòns tèxtes e concèrts, missatges 
compromesi e reflexius. Espacis a on se cree 
ua atomsfèra generosa que convide a formar 
part deth jòc en tot moment. Era vida ei un 
aprenentatge mès ric se se compartís damb 
eth collectiu.



27
MARÇ

 dilluns
Audició i cançons amb els 
alumnes de preparatori 1 i 
iniciació musical de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 17.45 h |  Auditori de la Sala Galà

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

 19 h |  Sala 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.

28
MARÇ

 dimarts
Classe oberta dels alumnes de 
sensibilització musical de P3 de 
l’Escola de Música Pere Mercader

 17.30 h |  Centre Cultural Sala Galà



Audició - taller: 
Escoltem l’orquestra

 18.30 h |  Auditori Sala Galà

A càrrec de la secció d’inicis de la Jove 
Orquestra de Cassà.
Direcció: Mireia Vilalta i Albert Solench
Organitza: JOC – secció inicis

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

 19 h |  Sala 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.



29
MARÇ

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

 17.45 h |  Auditori de Sala Galà

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

 19 h |  Sala Centre Recreatiu

Els alumnes de l’Escola de Música ens 
presentaran les peces que treballen a les 
aules cada setmana.

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

30
MARÇ

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

 19 h |  Sala 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.

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

C/ Molí, 9  |  17244 Cassà de la Selva

www.salagala.cat



31
MARÇ

 divendres
Hora del conte:
Contes a escena

 17.30 h |  Auditori Sala Galà
 Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

A càrrec de Joan Boher.
Per a nens i nenes de 3 a 9 anys.

Organitza: Biblioteca Municipal
Hi col·labora: Diputació de Girona

Inscripcions a cassacultura.cat
Places limitades.

Ja n’hi ha prou d’escoltar contes… Sigues tu el 
protagonista dels contes! Sessió participativa 
on el públic haurà de representar alguns dels 
contes clàssics més populars!
PD: Prohibida l’entrada a nens avorrits...

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

 19 h |  Sala 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.
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