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Inici del curs 2013-2014 de l’EMMB

El passat 12 de setembre va començar el nou curs de l’Escola Munici-
pal de Música de Banyoles. Aquest curs 2013-2014 es presenta amb 
diversos reptes i novetats. Potser la més destacada és la fusió com-
pleta de l’EMMB i el Taller de Música, que d’aquesta manera integren 
una única oferta educativa. Això permet oferir una doble formació en 
música clàssica i moderna. El pla d’estudis que imparteix actualment 
l’EMMB inclou cursos de sensibilització pels més petits (a partir de 3 
anys), així com un doble itinerari -troncal i aprofundiment- que per-
met donar resposta als diversos interessos dels alumnes. L’increment 
d’alumnat, que aquest any voreja els 400 alumnes, és també una 
dada rellevant que consolida el projecte educatiu de l’EMMB i la seva 
presència al territori.

El Quartet Ateneu actua a la Festa Solidària de Càrites

En el marc de la Festa Major Solidària que Càrites Banyoles va orga-
nitzar el passat 17 d’octubre, el Quartet Ateneu va actuar al Pavelló 
de La Draga de Banyoles en benefici d’aquesta entitat. El Quartet 
Ateneu va néixer el setembre de 2012 a partir de la iniciativa de quatre 
alumnes de la JOB que tenien la voluntat de seguir formant part de 
l’EMMB, a través d’una formació més reduïda i dedicada a la música 
clàssica. Aquest Quartet, integrat per Mar Vila Belmonte (violoncel), 
Gabriel Lucas Blanco (violí), Pau Pagès Jaén (viola) i Guillem Vila Julià 
(violí) està dirigit pel professor de l’EMMB Andrea Mameli.

Alumnes de Preparatori actuen en el concert 1, 2, 3... 
Pica Bressola! a les Festes de Sant Martirià

El passat diumenge 20 d’octubre, els alumnes de Preparatori (7 anys) 
van col·laborar en el concert 1, 2, 3... Pica Bressola! cantant algunes 
cançons juntament amb els músics del grup. Aquest és un projecte 
d’Amics de la Bressola, una associació que dóna suport a les escoles 
de la Bressola, l’entitat que agrupa les escoles laiques catalanes de 
la Catalunya Nord que reinterpreta les cançons populars i tradicionals 
amb sons pop i de rumba. En els seus concerts solen acompanyar-se 
de cors infantils locals. Sota la direcció de Marc Serrats, la formació 
va interpretar un ampli repertori de cançons infantils junt a la trentena 
de nens i nenes de l’EMMB que van poder participar així d’un dels 
espectacles familiars de les Festes Majors de Sant Martirià.
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La Classe va a Concert porta alumnes de l’EMMB 
a l’espectacle STN CANTA amb Eduard Mas

El dissabte 16 de novembre de 2013 els alumnes de bateria, de com-
bo i de llenguatge modern de l’EMMB van estar convidats a l’assaig 
de l’espectacle STN CANTA amb Eduard Mas i al posterior concert 
que es va oferir en el marc de la programació estable de l’Auditori 
de l’Ateneu. Aquesta activitat s’inclou dins La classe va a concert, 
una iniciativa dirigida als alumnes de l’EMMB perquè ampliïn els seus 
coneixements musicals i alhora comencin a adquirir l’hàbit d’anar a 
concert. L’assistència al concert s’organitza com una classe més i 
els alumnes que hi estan interessats van acompanyats per professors 
de l’EMMB.  

El grup de música Els Maduritos de l’EMMB actua 
a la inauguració de l’Hotel L’Ast

El dissabte 16 de novembre de 2013 el grup de combo Els Maduritos 
de l’EMMB va actuar a la inauguració de l’Hotel L’Ast. Aquesta forma-
ció està integrada per alumnes adults de l’escola i interpreta diferents 
temes de pop i rock. Sota la direcció del professor de l’EMMB Joan 
Motera, el grup està format per Guillem Álvarez (piano), Toni Caro (gui-
tarra), Eduard Pazos (bateria), Albert Puigdemont (veu i guitarra), Lluís 
Ramió (saxo) i Xavi Rovira (baix).

Alumnes de l’EMMB actuen amb la Sant Andreu 
Jazz Band sota la direcció de Joan Chamorro

Un grup d’alumnes de vent de l’EMMB van tenir l’oportunitat de par-
ticipar en els assajos i posterior concert que la popular Sant Andreu 
Jazz Band, considerada la big band més jove d’Europa, va oferir l’Au-
ditori de l’Ateneu. La resta d’alumnes de vent també va poder presen-
ciar l’assaig obert previ al concert. I, hores abans, els seus professors 
havien pres part en el taller sobre direcció de combos i big bands que 
el propi Chamorro havia impartit a l’Ateneu - CMEM, dins l’oferta de 
cursos formatius del centre.

Concerts de Nadal del Cor Petit i el Cor Mitjà

Aquest va ser el primer dels concerts que l’EMMB va organitzar abans 
de les festes nadalenques. El Cor Petit, format per prop de 70 nens i 
nenes van interpretar una selecció de la cantata “Rebel·lió a la cuina” 
d’Antoni Miralpeix. El Cor Mitjà, integrat per 80 alumnes de l’escola, 
va cantar nadales tradicionals. 
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La JOB i la Big Band estrenen l’obra Orient Express 
del professor Ultano Gómez 

En el marc dels concerts de Nadal, el 13 de desembre va tenir lloc a 
l’Auditori de l’Ateneu el concert d’alumnes de l’EMMB que participen 
a la JOB (Jove Orquestra de Banyoles) i a la Big Band. En el concert 
es van poder escoltar les diverses formacions de la JOB, així com di-
ferents temes interpretats per la Big Band. Entre totes les peces, però, 
cal destacar l’estrena de l’obra Orient Express, una peça composta 
per Ultano Gómez, professor de l’EMMB, dedicada expressament a 
les dues formacions instrumentals de l’escola. Davant la bona acollida 
d’aquesta peça per part del públic, els joves músics la van interpretar 
dues vegades davant un Auditori ple de gom a gom.

Els alumnes més petits canten nadales en l’arribada 
dels Patges Reials

Els alumnes de Sensibilització (de 3 a 5 anys), acompanyats pels nens 
i nenes que fan l’extraescolar de Cant Coral a les escoles, van ser 
protagonistes d’un dels dies més assenyalats de les festes de Nadal 
de la ciutat. Van cantar nadales en diferents espais del Barri Vell fins 
acabar a l’Ajuntament, on després de la seva actuació van arribar els 
Patges Reials.

Concert de combos a l’Ateneu Bar

Els dies 17 i 20 de desembre de 2013 van tenir lloc, a l’Ateneu Bar, els 
dos concerts de combos de l’EMMB. Aquestes formacions, integra-
des pels alumnes joves de l’escola que opten per l’itinerari de música 
moderna, van interpretar diferents temes d’una gran diversitat d’estils 
i èpoques, amb cançons pròpies dels estils que han esdevingut l’arrel 
de la música moderna, com el blues, el rock o el jazz.

Fent arribar la música a diferents espais de Banyoles 

Alumnes de violí, viola, clarinet i saxo de l’EMMB van interpretar can-
çons de Nadal per diferents espais del Barri Vell de Banyoles, en el 
marc de la programació de les activitats nadalenques de la ciutat. 
Dins la mateixa línia de fer arribar la música que es treballa dins l’Esco-
la a diferents espais de la ciutat, alumnes de saxo, clarinet i violoncel 
van actuar a la Clínica Salus Infirmororum en l’Hospital de Dia.
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25/01/2014
Alumnes de violoncel de l’EMMB participen en un inter-
canvi amb alumnes del Conservatori de Vic

L’intercanvi va tenir lloc el dissabte 25 de gener al matí. Es van fer tres 
grups per nivells entre tots els participants, que van treballar i assajar 
peces diferents i, al final, hi va haver un concert d’aquests temes i 
d’una peça comuna. Va ser una experiència molt bona i motivadora 
per a tots aquells que hi van participar. S’està treballant per tal que 
el curs 2014-2015 l’intercanvi es faci a la inversa. Així, s’acollirien els 
estudiants del Conservatori de Vic a l’EMMB.

10-14/02/2014
Audicions col·lectives d’instrument

El passat mes de febrer es va estrenar un nou format d’audicions: 
les col·lectives. Es tracta d’una aposta que implica un repte per als 
alumnes i que afavoreix el treball de la música en grup, la posada en 
comú del repertori i altres aspectes musicals. Totes les audicions van 
ser a l’Auditori, obertes al públic, i van representar una bona oportu-
nitat per veure com es treballa a l’EMMB i per escoltar de prop el que 
aprenen els alumnes.

22/02/2014
Debut de la Marxing Band al Carnestoltes

La nova Marxing Band de l’EMMB va debutar en públic a la progra-
mació dels actes del Carnestoltes. Va oferir una rua pels carrers del 
Barri Vell a les 12 del migdia. Amb un repertori festiu i animat, la banda 
va posar música a un dissabte ple d’activitats i de gent al carrer.

07/03/2014
Concert a l’Asil de la secció Balma de la Jove Orquestra 
de Banyoles 

L’EMMB, amb els seus diversos conjunts instrumentals i vocals, té 
l’objectiu d’arribar a tot tipus de públics i col·lectius de la ciutat. En 
aquesta ocasió, el concert va anar a càrrec de la Secció Balma de 
la Jove Orquestra de Banyoles, una formació de corda que compta 
amb vint-i-cinc alumnes d’entre deu i dotze anys. El públic van ser els 
usuaris de la Llar Santa Teresa de Jornet.
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17-21/03/2014
Setmana de l’Ateneu: Música i Gastronomia

L’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals de Banyoles ha ce-
lebrat, un any més, la Setmana de l’Ateneu. En aquesta ocasió ha 
tingut com a temàtica central la relació entre música i gastronomia. 
Durant el mes de març, es van programar trenta activitats de diversos 
formats. Hi va haver tallers amb noms tan suggeridors com ara Bro-
quetes musicals, Canelons Rossini, Percussió a la cuina, Remenat de 
cançons, Antipasti de corda, Gospel al punt o Cuina la Jam Session. 
Es van tractar diversos temes musicals, i es va incidir en la vessant 
gastronòmica i lúdica. 

19/03/2014
Concurs de composició de piano

Compondre una cançó pròpia i tocar-la a l’Auditori dins la Setmana 
de l’Ateneu. És l’objectiu del concurs de composició per a piano que 
organitza l’EMMB i, en el qual, aquest 2014, han participat trenta-tres 
alumnes. El jurat, format per Tavi Constans, Ultano Gómez i Esteve 
Palet Mir (professors de l’EMMB), va dividir els premis en quatre ca-
tegories, en funció del curs dels estudiants. Els guanyadors van rebre 
un obsequi i van poder escoltar una versió original de la seva compo-
sició interpretada pels professors. 

29/03/2014
Participació a la VI Orquestrada de les Comarques Gironines

Alguns alumnes d’instrument de corda i de vent de l’EMMB van parti-
cipar a l’edició d’enguany de l’Orquestrada, una activitat oberta i par-
ticipativa, en la qual estudiants joves de diferents escoles de música 
de les comarques gironines poden compartir vivències i motivacions 
per a l’estudi del seu instrument. És una iniciativa del Conservatori de 
Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

05-06/04/2014
Colònies de la secció Balma de la JOB als Refugis de Serinyà

Un any més, els alumnes de la Secció Balma de la Jove Orquestra de 
Banyoles han anat un cap de setmana de colònies. Aquesta és una 
activitat que, des de l’Escola, es considera molt important ja que s’hi 
treballen continguts impartits a les classes, així com altres aspectes 
específics imprescindibles per assolir els objectius del curs. Al ma-
teix temps, és una experiència que complementa els ensenyaments 
musicals que reben els alumnes setmanalment, ja que la convivència 
del grup afavoreix la companyonia, la concentració o l’autocontrol..., 
aspectes globals per a una millor formació.



07-08/05/2014
Concerts de grups de cambra

Els diferents grups de cambra de l’EMMB i grups de guitarres van 
impartir, al llarg de dues tardes, concerts amb les peces estudiades 
i treballades al llarg del curs. Aquestes actuacions, dirigides a fami-
liars i companys dels alumnes, són una mostra del treball realitzat 
en aquesta assignatura, en la qual es treballa la música de forma 
grupal.

 
17/05/2014
Participació a Temps de Flors de Girona

Algunes formacions de corda de l’EMMB van participar a la 59a edició 
de Girona Temps de Flors, dins el XIV Cicle d’Escoles de Música. El 
concert, a càrrec de violins, violes i violoncels, es va dur a terme al  
Claustre del Centre Cultural La Mercè de Girona a les 11 del matí i 
després es van poder sentir diferents formacions d’escoles de música 
de la demarcació de Girona.

 
17/05/2014
Concert dels alumnes de Sensibilització i Cor Petit

Les formacions de Sensibilització 3, 4 i 5 i el Cor Petit van omplir l’es-
cenari i la platea de l’Auditori de l’Ateneu per mostrar el treball fet al 
llarg del curs. Els més petits van cantar La suite del temps, una peça 
que passa per les diferents estacions meteorològiques, la pluja, el sol, 
el vent i la calma. El Cor Petit va interpretar la cantata Al ball sense un 
badall, amb text de Miquel Desclot i música de Guida Sellarès.

23-24-25/05/2014
Intercanvi de la JOB i de la Big Band al País Basc

La Jove Orquestra de Banyoles secció Batenvic i la Big Band de l’Es-
cola Municipal de Música de Banyoles van participar en un intercanvi 
al País Basc, en el qual van fer concerts a Hondarribia i a Errenteria. 
Quaranta estudiants i quatre professors de l’EMMB van ser a terres 
basques per participar en dues iniciatives, La semana de la música 
vasca Musikaste i el Festival Txingudi. Va ser una experiència ine-
quívocament positiva i enriquidora, amb molta música i molt bona 
convivència.
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25/05/2014
Participació a la Trobada d’Orquestres de Santa Coloma 
de Farners

Alumnes de la secció Balma de la JOB van participar a aquesta tro-
bada, en la qual diferents orquestres joves provinents de diversos 
indrets de Catalunya es reuneixen per treballar plegades i compartir 
experiències, però sobretot música. L’activitat consisteix a preparar 
conjuntament una obra, a partir d’assajos parcials al matí i assajos 
col·lectius, que finalitzen amb un concert obert a tothom.

30-31/05/2014
Formacions de l’EMMB a l’Exposició de Flors de Banyoles

La JOB i la Big Band de l’EMMB van inaugurar l’Exposició de Flors 
de Banyoles amb un concert al Claustre del Monestir de Sant Es-
teve. L’endemà, el Cor Mitjà i el Cor Gran van oferir un concert en 
el qual van interpretar davant del públic els temes treballats durant 
el curs.

07/06/2014
El Quartet Ateneu participa al Festival Simfònic

El Quartet Ateneu és una formació que va néixer el setembre de 2012 
a partir de la iniciativa de quatre alumnes de la JOB que tenien la 
voluntat de seguir formant part de l’EMMB a través d’una formació 
més reduïda i dedicada a la música clàssica. En aquesta ocasió, el 
Quartet Ateneu va participar al Festival Simfònic, una iniciativa que 
organitza cent trenta concerts simultanis a diferents ciutats i racons 
de Catalunya.

12-18/06/2014
Audicions individuals d’instrument

El final de curs és el torn de les audicions individuals d’instrument, en 
les quals els alumnes tenen el repte de tocar una peça de forma indi-
vidual davant del públic. Prop de tres-cents alumnes van interpretar 
amb el seu instrument la peça estudiada. Així, van aconseguir un dels 
objectius marcats a principis de curs.
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19/06/2014
L’EMMB omple la ciutat de ritme i de so pel Dia Interna-
cional de la Música

Amb motiu del Dia Internacional de la Música, alumnes de l’escola 
van oferir concerts a diferents espais emblemàtics i entranyables del 
Barri Vell: la plaça de la Font, la plaça dels Estudis, la plaça Major i el 
mateix Ateneu. Van tancar la jornada els grups de combo, que van 
tocar diferents peces a la Llotja del Tint.

20/06/2014
Audicions de final de curs a l’escenari de la Muralla

Les principals formacions col·lectives de l’EMMB van oferir un concert 
conjunt a l’escenari principal del Festival (a)phònica. Va ser l’ocasió de 
sentir els cors Petit, Mitjà i Gran, la Jove Orquestra i la Big Band de 
l’EMMB, que van interpretar un repertori conjunt i peces exclusives de 
cada formació. Aquesta activitat, amb la qual es va finalitzar el curs 
2013-2014, va implicar la participació de més de dos-cents alumnes 
d’entre sis i disset anys damunt l’escenari.

03/08/2014
L’exalumna Maria de Palol, becada a Varsòvia 
a través de l’EMMB

Del 22 de juliol al 3 d’agost, la jove violoncel·lista banyolina Maria de 
Palol va prendre part en el Curs Internacional Chopin de Varsòvia grà-
cies a una beca que l’organització va atorgar a l’EMMB. L’Ajuntament 
de Banyoles va complementar-ho amb una beca de viatges.




