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El grup terrassenc Sense Sal presenta el seu disc El 
mur encara és alt al Centre Cultural Terrassa 

 
 
Després del seu primer treball Tardes de sol i préssecs, el grup 
egarenc de pop-folk, Sense Sal, presenta al Centre Cultural 
Terrassa el seu nou disc, El mur encara és alt, divendres 3 de 
maig. 
 
Sense sal és un grup de pop-folk format per vuit amics de Terrassa i rodalies 
que es va crear l’any 2009 pels dos germans, Ignasi Cabanes (guitarra, 
ukelele, acordió i veus) i Martí Cabanes (ukelele, guitarra i veu principal). Ben 
aviat se’ls va afegir l’Albert Bach, marcant el ritme a la bateria, la Cristina 
Martinez com a teclista, en Salvador Cañadell com a baixista, en Pep Tormos 
com a trompetista, l’Anna Rey com a violinista (després de l’Oti Dan) i l’Alicia 
Rey, com a guitarrista i cantant.  
 
Tot i la seva joventut, el grup està format per membres de 16 a 21 anys, Sense 
Sal ha guanyat el premi al millor grup català dins del concurs Embrió, de Boca 
Nord i el primer premi del concurs de llarg recorregut Amfirok, de Parets del 
Vallès el 20011. També ha estat seleccionat en nombrosos concursos, obtenint 
la classificació en les semifinals del darrer concurs de SONA 9 i ha actuat en 
diverses sales de concerts i festivals com l’Embassa’t 2011 de Sabadell, 
Festival Acústica de Figueres o la prestigiosa Nova Jazz Cava de Terrassa. 
 
El seu primer treball Tardes de sol i préssecs va suposar el seu debut en el 
món de la música amb 10 cançons intimistes, lleugeres i divertides. Després de 
2 anys presentant el seu primer disc, i amb gairebé un miler de còpies venudes, 
Sense Sal ha escollit la ciutat de Terrassa per presentar el seu segon disc El 
mur encara és alt, que compta amb dotze temes nous que segueixen un estil 
pop-folk més europeu, carregat d’instrumentalització.  
 
Les dades: 
 
Concert: Sense Sal  
Disc: El mur encara és alt 
Formació:  
Martí Cabanes (veu principal – ukelele) 
Alicia Rey (veu i guitarra acústica) 
Ignasi Cabanes (guitarra, ukelele i veus) 
Pep Tormos (trompeta) 
Ana Moya (violí) 
Cristina Martínez (teclat, acordió i veus) 
Salvador Cañadell (baix) 
Albert Bach (bateria) 
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Data: divendres 3 de maig  
Hora: 21.30 h 
Preu: 8 € (anticipada) – 10€ (taquilla) 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació i venda de localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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