
VIII TROBADA
LES ESCOLES AL PALAU FALGUERA

Divendres 27 de maig de 2011, a les 15.15 h 
Jardins del Palau Falguera

Ajuntament de
Sant Feliu
de Llobregat

Les cançons del Llac



Yellow Submarine Direcció: Biel Ballester
 Escola Mestral 

Un peixet en el fons de l’estany Direcció: Marga Garrido
 Escola Pau Vila 

Cocodril, vine a la festa Direcció: Carla Pérez
 Escola Salvador Espriu 

El Monstre de Falguera Direcció: Joel Carreras
 Escola Falguera 

Yellow Submarine Direcció: Joan Josep Blay

PROGRAMA

ALUMNES DE 2n DE PRIMÀRIA

1
2

3

4
5

GUIÓ, COORDINACIÓ I MUNTATGE MUSICAL:
Joan Anton Moreno

PRESENTACIÓ:  
Joan Dausà 

ACOMPANYAMENT MUSICAL: 
Josep Gracia (piano) · Erika  Bermejo (�auta)

CANÇONS, ARRANJAMENT I TEXTOS:
Joan Josep Blay

ORGANITZA:
Escola Municipal de Música de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat

COL·LABORA:
Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Feliu de 
Llobregat

Una tradició musical en un entorn entranyable

Les terrasses i els jardins del Palau Falguera acolliran un any més la celebració de la ‘Troba-
da de les escoles al Palau’. La Trobada va néixer com una activitat participativa de tots els 
infants de la ciutat a través de la música. Avui, ha superat amb escreix el seu objectiu inicial 
per esdevenir un acte en el qual música i natura es fusionen per crear un espectacle carre-
gat d’emotivitat.

Aquest serà el vuitè any que els alumnes de 2n curs de primària de totes les escoles de 
Sant Feliu es trobin al Palau per cantar plegats i esdevenir, tots alhora, protagonistes abso-
luts de la celebració. Interpretaran una sèrie de cançons que han treballat al llarg de l’any a 
les seves escoles, amb gran esforç i entusiasme.

Cada any el repertori musical gira al voltant d’un tema, a partir del qual es dissenya tota la 
decoració i ambientació de l’entorn del Palau. Enguany, l’espectacle es presenta sota el 
títol de ‘Les cançons del Llac’, on peixets, cocodrils, monstres i submarins prendran vida 
per fer gaudir a petits i grans.

La Trobada està organitzada per l’Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
totes les escoles de Sant Feliu i del Casal Municipal de la Gent Gran.


