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09/09/2014
Reunió general de presentació del curs

El passat mes de setembre, pocs dies abans de l’inici de curs, es va 
celebrar la reunió general de presentació. Hi van participar el regidor 
de cultura, Jordi Bosch, el director de l’Ateneu - CMEM, Miquel Cuen-
ca, i el director de l’EMMB, Sam Atencia. Es va donar la benvinguda 
als nous alumnes de l’escola i se’ls va encoratjar a seguir amb l’edu-
cació musical. Es van exposar els objectius del curs 2014-2015 i es 
van explicar les novetats i propostes per a aquest nou curs.

11/09/2014
L’EMMB participa a 300 violoncels, un dels principals 
actes de la Diada Nacional de Catalunya

Quatre estudiants de violoncel de l’EMMB van participar en el concert 
300 violoncels, aquest 11 de setembre. En l’acte, que s’emmarcava 
en la celebració del Tricentenari, 300 violoncel·listes professionals i 
amateurs van interpretar una peça d’Albert Guinovart escrita per 
l’ocasió. Va ser a les vuit del matí, al Born, a Barcelona. D’aquesta 
manera es recordava el moment de la caiguda de la ciutat, el 1714.  

26/09/2014
Un encontre amb Ara Malikian

Aprofitant el concert a l’Auditori de l’Ateneu d’Ara Malikian i José Luis 
Montón, i dins del projecte La classe va a concert, els alumnes de 
l’EMMB i les seves famílies van tenir l’oportunitat  de veure de prop 
aquests dos grans músics, sentir el seu assaig previ al concert i en-
trar-hi en contacte. Alumnes de diferents edats i instruments van po-
der dialogar amb el violinista Ara Malikian sobre el que suposa l’estudi 
d’un instrument i com la música esdevé un llenguatge expressiu del 
que vivim.

22/10/2014
Una classe de música grega amb En Chordais

Aprofitant el concert a l’Auditori de l’Ateneu d’una de les formacions 
més destacades en música grega i mediterrània, En Chordais, i dins 
el projecte La classe va a concert, els alumnes de l’EMMB van poder 
sentir l’assaig d’aquests músics, conèixer els seus instruments i la 
seva tradició musical i viure de prop com sona i com es prepara un 
concert d’aquestes característiques.
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25/10/2014
Alumnes de violoncel del Conservatori de Vic visiten
l’EMMB en el quart any d’intercanvi 

L’intercanvi va tenir lloc el dissabte 25 d’octubre al matí. Es van fer tres 
grups, per nivells, entre tots els participants, que van treballar i assajar 
peces diferents. Al final, hi va haver un concert a l’Auditori de l’Ateneu 
amb aquests temes i una peça comuna. Mentre els alumnes assistien 
als assajos i classes, els adults van poder gaudir d’una visita guiada 
per la ciutat que van preparar els pares i mares de l’EMMB, que els van 
oferir un recorregut per la Banyoles medieval i l’estany. Va ser una ex-
periència molt positiva i motivadora per a tots els que hi van participar.

06/11/2014
Se celebra el primer Consell Escolar de l’EMMB del curs

El passat 6 de novembre es va celebrar el primer consell escolar de 
l’EMMB del curs 2014-2015. Aquest és el màxim òrgan de govern 
dels centres educatius i permet implicar en major mesura a la co-
munitat educativa en el dia a dia de l’escola. El Consell Escolar es va 
constituir el maig del curs 2013-2014 i compta amb representants 
del col·lectiu de pares i mares, alumnes, professorat, equip directiu, 
Ajuntament i empresa gestora.

29/11/2014
Visita guiada a l’exposició Pau Casals: la música per viure

Coincidint amb la residència artística del violoncel·lista Pau Codina, 
l’Ateneu - CMEM ha acollit una exposició de fotografies del fons de la 
Fundació Pau Casals. Aquesta mostra recorre la trajectòria vital i artís-
tica del gran mestre Pau Casals. Aprofitant aquesta mostra, el passat 
dissabte 29 de novembre es va organitzar una visita guiada per als 
alumnes de l’EMMB i les seves famílies, amb la voluntat de descobrir 
el pensament, l’art i la personalitat irrepetible d’aquest català univer-
sal. Van acompanyar la visita alguns alumnes de violoncel de l’escola, 
tocant una peça i posant així música a la jornada.

29/11/2014
Master class amb Pau Codina

Pau Codina és un jove violoncel·lista que des de fa anys sona amb for-
ça com un dels violoncel·listes emergents del panorama europeu. L’any 
2014 ell ha estat l’artista resident de l’Ateneu - CMEM, on ha realitzat 
diversos concerts i activitats. A poc temps de finalitzar aquesta estada, 
Pau Codina va oferir als alumnes de violoncel de l’EMMB la possibilitat 
de participar en una master class on els va poder donar consells, sug-
geriments i ensenyaments que de ben segur no oblidaran. 
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10/12/2014-02/01/2015
Concerts de Nadal de l’EMMB

Durant tres setmanes, tots els alumnes de l’EMMB van participar dels 
concerts de Nadal de l’escola a través de les diferents formacions 
corals i instrumentals, des dels més petits cantant en l’arribada dels 
patges fins al Quartet Ateneu oferint un concert al Casal del Barri de 
Sant Pere.

19/12/2014
S’estrena Una mirada enrere, de Paco Viciana

Una mirada enrere és un recull de peces musicals que el compositor 
Paco Viciana va presentar per homenatjar la Catalunya que va resistir 
el feixisme el 1939. L’espectacle es va estrenar a l’Auditori de Girona i 
va comptar amb més de cent cinquanta artistes en escena. Entre ells, 
el Cor Gran de l’EMMB.
 

05/01/2015 i 07/02/2015
La Banyoles Marxing Band a la Cavalcada dels Reis 
i al Carnestoltes

La formació més jove de l’EMMB va participar per primera vegada 
a la Cavalcada de Reis de Banyoles, així, va posar música a una de 
les festes nadalenques més populars de la ciutat, a més, va tornar a 
animar el cap de setmana de Carnestoltes.

08/02/2015
Masterclass amb Javier Perianes

Considerat un dels pianistes espanyols més destacats del moment, 
Javier Perianes va oferir una masterclass a diversos alumnes de piano 
de l’EMMB, dins el programa La classe va a concert. 

23-28/02/2015
Setmana de l’Ateneu dedicada als colors i la música

Què tenen a veure els colors i la música? Enguany la Setmana de 
l’Ateneu va estar dedicada a aquesta relació insospitada, proposant 
una aproximació a alguns conceptes musicals de la mà dels colors. 
Una setmana plena d’activitats, concerts, tallers i audicions.

28
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27/02/2015
Homenatge a Esteve Palet i Ribas

Alumnes dels conjunts instrumentals d’Orff, alumnes de clarinet i saxo 
i també exalumnes van homenatjar el professor Esteve Palet i Ribas, 
recentment jubilat. Palet ha dedicat gran part de la seva trajectòria 
professional a l’EMMB, i n’és membre fundador. 

28/02/2015
Concert de Combos de l’EMMB i Musicoteràpia

Els alumnes de Combo de l’EMMB juntament amb els alumnes del 
curs de Musicoteràpia i Dansa Moviment Teràpia van realitzar junts un 
treball d’intercanvi i de col·laboració que va donar com a resultat una 
experiència única en la qual alumnes amb discapacitat intel·lectual i 
joves de l’EMMB van compartir repertori i escenari.

07/03/2015
VII Orquestrada de les comarques gironines

Un any més, alumnes de corda i vent de l’EMMB van participar a 
l’Orquestrada que organitza anualment el Conservatori de Música de 
Girona. Es tracta d’una activitat oberta i participativa, on els alumnes 
més joves de diferents escoles de música comparteixen vivències i 
motivacions per a l’estudi del seu instrument.

27/03/2015
Jam session a l’Auditori de l’Ateneu

Els alumnes més grans de l’EMMB van participar d’una jam session, 
en aquesta ocasió a l’Auditori. Va ser una oportunitat, un any més, 
per tocar les peces que han estat treballant en directe, compartint 
escenari amb altres alumnes i professors.

28/03/2015
Un encontre amb el Quartet Casals

El Quartet Casals, considerat un dels quartets de corda més impor-
tants del món, va oferir una classe oberta als alumnes del Quartet 
Ateneu de l’EMMB. Aquests van rebre consells, recomanacions i 
mestratge d’aquests grans músics i van viure, així, una experiència 
musical i formativa única dins el programa La classe va a concert.
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17/04/2015
Assaig obert de la GIOrquestra

Coincidint amb l’actuació de la GIOrquestra i la violinista Elena Rey a 
l’Auditori de l’Ateneu, els alumnes de la les seccions Balma i Batenvic 
de la JOB i de la Banyoles Big Band, van poder assistir a un assaig 
comentat d’una orquestra professional.

17-19/04/2015
Participació al Giraconcert

Diferents alumnes i grups de cambra de l’EMMB van participar a 
aquesta activitat organitzada pel Conservatori de Girona i per altres 
escoles de música de les comarques gironines. Alumnes de totes les 
escoles coincideixen en diferents espais per oferir un concert amb 
peces interpretades individualment i per grups de cambra. 

18-19/04/2015
Colònies de la JOB Balma

Un any més, els alumnes de la secció Balma de la Jove Orquestra de 
Banyoles han anat de colònies. En aquesta ocasió, amb la novetat 
que l’activitat es va fer conjuntament amb les orquestres de corda i 
de vent de l’Escola Municipal de Música de Girona. 

30/04/2015-03/05/2015
Èxit al Festival de Neerpelt (Bèlgica)

L’EMMB va participar a la 63a edició del Festival Europeu de Música 
per a la Joventut de Neerpelt, a Bèlgica, un referent internacional dins 
l’àmbit musical en el qual es va n concentrar més de 3.500 músics 
joves d’arreu d’Europa i del món. De l’EMMB hi van participar els 
alumnes del Cor Gran, la JOB Batenvic i la Big Band. Al festival es 
va estrenar l’obra Escenes musicals del professor Esteve Palet i Mir, 
escrita expressament per a l’ocasió.

16/05/2015
El Quartet Casals i un grup de violins al Temps de Flors 
de Girona

Com ja és tradició, l’EMMB va participar en la 60a edició del Temps 
de Flors de Girona. El Quartet Ateneu i un grup de violins van oferir el 
seu repertori al Monestir de Sant Pere de Galligants. 
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22/05/2015
Concert de Combos al Festival FEMJazz!

Com a mostra del treball realitzat al llarg del curs i donant el tret 
de sortida al Festival FEMJazz! de Banyoles, els grups de Com-
bos de l’EMMB van oferir un concert a l’Auditori amb part del seu 
repertori.

23/05/2015
Desfilada de la Banyoles Marxing Band

En el marc de les activitats musicals del Festival FEMJazz!, la Banyo-
les Marxing Band i la Girona Marxing Band (Escola de Música Moder-
na de Girona) van protagonitzar una desfilada musical que va omplir 
els carrers de Banyoles de ritme i bones vibracions.

24/05/2015
Trobada d’orquestres a Santa Coloma JOB Balma

Alumnes de la JOB Balma van participar a la trobada d’Orquestres de 
Santa Coloma de Farners. En aquesta trobada hi van participar dife-
rents orquestres joves provinents de diversos indrets de Catalunya. 

30/05/2015
Es crea l’AMPA de l’EMMB

El mes de maig va quedar constituïda l’AMPA de l’EMMB. Entre els 
seus objectius destaca promoure la participació de pares i mares a la 
comunitat educativa i realitzar accions que contribueixin a la millora de 
l’ensenyament musical dels nens i nenes de l’escola. 

29-30-31/05/2015
Participació a la 38a Exposició de Flors de Banyoles

Més de cent quaranta alumnes de l’EMMB van posar música a la 38a 
Exposició de Flors de Banyoles durant tot el cap de setmana. La JOB 
i la Big Band van protagonitzar la inauguració, el Cor Mitjà va cantar 
dissabte al matí i la cloenda va anar a càrrec dels nens i nenes del cor 
CANTA! i el Quartet Ateneu.
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04/06/2015
Concerts de final de curs de Cambres

Les diferents formacions dels grups de cambra de l’EMMB van oferir 
un concert amb part del repertori treballat al llarg del curs. Aquesta 
va ser una oportunitat per sentir el treball realitzat entre alumnes i 
professors.

10-17/06/2015
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.

12/06/2015
Concert de l’Orquestra Simfònica

L’Orquestra Simfònica, en la qual participen la JOB Batenvic, la Big 
Band i el Cor Gran de l’EMMB, va oferir un concert molt especial en 
el qual es va interpretar per primer cop a Banyoles l’obra Escenes 
musicals del professor Esteve Palet i Mir, escrita expressament per 
a aquesta formació i que es va pestrenar al Festival de Neerpelt, 
Bèlgica.

12-19/06/2015
Concerts de final de curs 

Les principals formacions col·lectives de l’EMMB van oferir diferents 
concerts en espais diversos per celebrar el final del curs 2014-2015. 
El Cor Petit, el Cor Mitjà i el Cor Gran, així com la Banyoles Big Band 
i els conjunts d’Orff van actuar a l’Auditori i a l’escenari de la Muralla, 
en el marc del Festival de la Veu (a)phònica.

19/06/2015
Actuacions al carrer en el marc del Dia de la Música

Amb motiu del Dia Internacional de la Música, alumnes de l’escola van 
oferir concerts de diferents repertoris i formats a l’escenari ubicat da-
vant l’Ateneu, i així van posar música a un dia especial que coincidia 
amb el final del curs.




