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CORAL BELL RESSÒ

Resum de les darreres activitats
Com cada any la
coral Bell Ressò reprèn les seves activitats al mes de setembre. D’aleshores fins a final d’ any
les seves actuacions han estat diverses.
Sempre que pot, i
ho fa amb molt de
gust, col·labora en
les festes que celebren els diferents
veïnats de Cassà,
així com la festa del
Remei, i si el temps
ho permet, també
participarem a la del
veïnat de Sant
La coral cassanenca amb una d'Olot i una de francesa en una actuació d'aquest estiu.
Vicens que tindrà
lloc al mes de gener
sa de Santa Pellaia, participem, des de fa
rals de les comarques gironines i la
i que organitza la Colla Excursionista de
cinc anys, en la Tardor Coral que té lloc a
Catalunya nord que cantem en diferents
Cassà. També cada any cantem la missa
Girona capital, organitzada per la coral
punts del centre de la ciutat i, acabada
que organitzen els veïns de Santa Pellaia
Polifònica de la mateixa ciutat. En aquesl’actuació, té lloc un dinar popular entre
el diumenge següent a la festa del Reta trobada solem aplegar-nos unes 15 cotots els cantaires que hi participen.
mei. Aquest mateix dia i acabada la mis-
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CORAL BELL RESSÒ
Els membres de la coral Bell Ressò al
dinar de tardor coral de Girona; a
sota, cantant a Santa Pellaia

Una altra col·laboració que venim fent
des de fa molts anys, és amb els Amics de
la sardana. Si a Déu plaul aquest any també cantarem la missa que oficien en la
seva festa que serà el dia 24 de novembre.
La coral Bell Ressò ja fa molts anys,
gairebé des dels seus principis, que forma part de la F.C.E.C. (federació catalana
d’entitats corals). Aquesta que actua per
demarcacions, organitza diferents activitats. En les comarques de Girona es fan
unes rodes corals, així tenim la oportunitat de cantar amb totes. Enguany, ens ha
tocat cantar amb la coral del Centre Excursionista de Banyoles, i amb la coral
Sol Ixent de Fornells de la Selva. El primer concert el vam potar a cap a Banyoles
el diumenge 28 de setembre, al monestir
de Sant Esteve; el segon va tenir lloc a la
parròquia de Fornells de la Selva el dia
10 de novembre; i el tercer serà el dia 29
de desembre a Cassà de la Selva en el
Gran Concert de Nadal que es realiza al
nostre poble des de fa més de 15 anys.

NOVETATS AL CONCERT
DE NADAL
Enguany en aquest concert hi haurà una
novetat, i es que als petits els acompanyaran alguns músics del conjunt local
Burman Flash, als grans ens ajudarà el
pianista Albert Rustullet.
Com a F.C.E.C. les comarques de
Girona organitzem diferents activitats. Fa
dos anys que s’imparteixen uns cursos
de tècnica vocal a les corals que ho demanen. Enguany la coral de Cassà ha
gaudit de tres sessions de dues hores,
que va donar la cantant i professora de
cant gironina Núria Colomer, amb qui vam
aprendre i gaudir molt.

Cassanencs de totes les edats:
sapigueu que a Cassà hi ha una
coral, tant de joves i grans com
també infantil, que està oberta a
tothom que li agradi cantar i passar
estones agradables relacionant-se
amb cantaires de molts llocs
diferents de Catalunya i arreu.
Si t’agrada cantar i gaudir,
vine a la coral!

