
MÚSICA A CORNELLÀ 

SANTA CECÍLIA 2015 

20 a 22 de novembre  



Divendres 20 de novembre 

A l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas  
18:00 h. Audicions instrumentals per part dels alumnes de 
l’escola, amb diferents instruments i edats, obertes al públic. 
 

Organitza: Escola Municipal de Música Roser Cabanas. 
 

A Can Tirel 
18:30 h. Taller de percussió per a tota la família. 
Vine amb el teu fill o filla i participa en aquest taller. 
Pots treure el percussionista que portes a dins!!!!!!!!!. 
I podràs formar part, per una tarda, del grup de percussió de la Xaranga SARAU.  

20:00 h. Assaig de la Cornellà Band. 
Si ets estudiant  de música de CORNELLÀ i potser  estiguis estudiant una instru-
ment de vent-fusta o vent-metall, Et conviden a CAN TIREL per participar en un 
assaig amb la Cornellà Band.  Ho passaràs molt bé!  
Els professors i músics d’aquesta formació et donaran un cop de mà perquè 
treguis profit d’aquesta experiència.  

22:30 h. Taller de Percussió per a Joves (Nits Insòmnia). 
Aquest taller està destinat per a joves fins a 35 anys.  
Però també pels  pares o mares que han vingut per la tarda amb el seu fill o filla 
al Taller de Percussió Familiar, poden gaudir ara sols, d’aquest Taller. I, per 
suposat!!!!!tots els joves que vulguin venir,  us esperem!! 
Hi haura tallers per instruments (surdos, caixes, atabaques, goliats, tambourim, 
agogos. etc) preparant un ritme que al final tots els participants executaran junts 
amb els  seus instruments. 
 

Organitza: Societat Coral La Unió. 
 

A la Factoria Musical 
20:00 h. Actuació dels Grups Huckelberry Finn + Somkin-
’Lamas. 
 

Organitza: La Factoria Musical. 

Diumenge 22 de novembre 

A la Plaça Delicies  (amb Avda. del Parc) 
11:00 h. Per Santa Cecília Jazz al Carrer amb Pol Prats Quar-
tet & Mayte Alguacil i el Dj. Liñán. 
Vine a ballar Wwing a la Plaça Delicies (avinguda del Parc) Vermut i gastronomia 
local a càrrec dels bars de la Plaça: Kualexu, Cuarta, Pirates Burguer i Net Work.  
11:00h: Inici de l'activitat. 
12:00: Concert i Dj. 
 

Organitza: La Rue del So conjuntament amb els bars Kualexu, 
Cuarta, Pirates Burguer i Net Work. 
 

A La Rambla d’Anselm Clavé  (cantonada C/ Eduard Gibert) 
12:00 h. Toc de musica a càrrec de Grallers i Timbalers dels 
Castellers de Cornellà. 
 

Organitza: Castellers de Cornellà. 
 

A la Plaça de l’Església  
12:00 h. Les Corals Canten. 
Intervenció musical a càrrec de les corals de la ciutat: Coral Àuria, Coral Nova, 
Grup Vocal Zetzània i Coral de l’Orfeó Catalònia.  


