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BUTLLETÍ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT XAVIER MONTSALVATGE

COMENCEN ELS TALLERS D’INSTRUMENT DEL
PROJECTE SOM MÚSICA
Sota el títol de Som Música, el CEIP Malagrida d’Olot va
iniciar durant el curs passat el Projecte Magnet, en què
s’utilitza la música com a mitjà per aconseguir l’èxit
educatiu. Així s’afavoreixen les oportunitats socials
i personals dels alumnes i milloren els seus resultats
acadèmics. Durant aquest curs, l’Escola Municipal de
Música d’Olot hi col·labora oferint tallers d’instrument
als alumnes de 3r de primària. Aquests alumnes vénen
un dia a la setmana a l’Escola de Música durant el seu
horari lectiu i aprenen a tocar el violí, la guitarra o la
gralla. També es realitzen tallers de gralla i percussió
dirigits al professorat i als pares i mares.

ELS MINISTRERS COL·LABOREN EN LA MARATÓ DE TV3
El dia 7 d’octubre a la tarda, els Ministrers van col·laborar,
juntament amb la colla AOAPIX, en la filmació d’un reportatge que es va emetre durant la Marató de TV3, que
aquest any estava dedicada a les malalties del cor. Durant
la filmació van interpretar diferents peces tradicionals catalanes a la plaça Campdenmàs d’Olot.

EL TRIO DE VIOLONCELS ACTUA EN L’HOMENATGE
ALS OLOTINS DIFUNTS
El dia 1 de novembre, el Trio de Violoncels format per
Aina Pellicer, Cinta Pellicer i Mila Vidal van actuar en
l’acte d’homenatge als olotins difunts que es va celebrar al cementiri d’Olot. Aquesta formació de música de
cambra, dirigida per Eva Curto, va interpretar el Cant
dels Ocells, peces del Renaixement i peces de compositors com Purcell i Manen.
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activitats
CONTINUEN ELS CURSOS DE MÚSICA PER A LA
GENT GRAN

TALLERS DE GUITARRA, GRALLA I PERCUSSIÓ PER
A JOVES I ADULTS

Dins el programa de formació per a gent gran que
s’impulsa des de l’IMEJ, l’Escola Municipal de Música
d’Olot ofereix un curs titulat Escoltem música. El seu
objectiu és conèixer la història de la música, els estils
i els instruments musicals a través de l’audició de les
obres més importants de la música.

ELS ALUMNES D’INICIACIÓ JA PODEN FER EL TALLER
DE SAC DE GEMECS
Aquest curs 2014-2015 s’han iniciat a l’Escola de
Música els tallers de sac de gemecs, emmarcats dins
l’assignatura Tallers que cursen els alumnes d’Iniciació.
Gràcies a aquesta incorporació es podrà escollir el sac
de gemecs com a primer instrument a l’edat de 7 anys.
Aquesta novetat respon a la modificació que ha fet la Generalitat del decret que estableix l’ordenació curricular
dels ensenyaments de música de grau professional per
incorporar-hi aquesta especialitat. El Govern ha considerat que calia incorporar-hi aquest instrument tenint en compte la vinculació que té a la cultura del país
i l’interès per part de la població catalana a conèixer i
assolir el domini del sac de gemecs. Amb aquesta incorporació, s’estableix el currículum i es regula la prova
d’accés, cosa que possibilita l’obtenció d’un títol oficial.

Amb l’inici del mes d’octubre va tornar a començar
l’Aula Oberta a l’Escola Municipal de Música d’Olot.
Aquest programa formatiu està dirigit a joves i adults
que volen iniciar-se en el món de la música. Aquest any
s’ofereixen tres tallers: gralla (nivell inicial i avançat),
guitarra (nivell inicial i avançat) i timbal i percussió.
Els tallers, d’una hora setmanal, van començar el dia 13
d’octubre i finalitzaran el dia 12 de juny.
ELS MINISTRERS ACTUEN EN DIRECTE PER A LA
XARXA DE TELEVISONS LOCALS
El dia 19 d’octubre, els Ministrers de l’Escola de Música
van participar en el rodatge del programa 1món.cat que
es va emetre en directe a la Xarxa de Televisions Locals.
Durant el rodatge van tocar la Marxa de la Cabreta i es
va posar en relleu la vinculació dels Ministrers amb el
Festival Cornamusam, que se celebra cada any a Olot.
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L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT CELEBRA
SANTA CECÍLIA
Coincidint amb la festivitat de Santa Cecília, patrona
dels músics, l’Escola Municipal de Música d’Olot va
oferir 9 concerts oberts al públic. Les actuacions van
tenir lloc els dies 25, 26 i 27 de novembre a les 17.30
h, 18.30h i 19.30 h, a l’Auditori Pare Antoni Soler de
l’Escola de Música. El públic assistent va poder escoltar
alumnes de totes les edats i nivells actuant com a solistes o bé en formacions de música de cambra, que van
tocar més de 20 instruments diferents.

ELS MINISTRERS ACTUEN A LA FIRA DEL PESSEBRE
El dia 6 de desembre, els Ministrers van actuar al Firal
d’Olot dins el marc de la Fira del Pessebre que se celebra cada any a Olot. Seguint la temàtica de la Fira, van
interpretar diferents peces nadalenques, però també
van oferir danses i balls tradicionals catalans.

CONCERT DELS ALUMNES DE CANT A SALT
El dia 21 de desembre, una representació dels alumnes
de cant de l’Escola de Música van col·laborar amb la Jove
Coral del Gironès i altres formacions vocals a l’església
de Sant Cugat de Salt, on van oferir un concert. Van interpretar nadales i cançó tradicional catalana.
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L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT CELEBRA
EL CONCERT DE NADAL
El passat 23 de desembre, a les 19 h, els alumnes i professors de l’Escola Municipal de Música d’Olot van celebrar el tradicional Concert de Nadal. El concert va tenir
lloc a l’església de Sant Esteve d’Olot, que va quedar
plena de gom a gom. Dies abans ja s’havien exhaurit
les 600 entrades que estaven a la venda. Prèviament al
concert, els Ministrers de l’Escola de Música van oferir
una actuació a les escales de l’església de música nadalenca, no només per al públic del concert, sinó també
per a tots els ciutadans que s’hi van atansar. Durant
el concert es van poder escoltar les diferents corals i
grups instrumentals de l’Escola, que es van agrupar en
grans conjunts de corda, vent, guitarres i corals de diferents nivells. En total hi van participar gairebé 300
alumnes d’entre 4 i 18 anys. Per finalitzar, es van interpretar diferents peces de Nadal cantades per una gran
coral formada per tots els alumnes i professors, que
estava acompanyada al ritme de jazz de la Big Band de
l’Escola de Música.
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activitats
ELS MINISTRERS DE L’INFERN ACTUEN A LA MARXA
NADALENCA

LA BIG BAND OFEREIX UN CONCERT A L’OLOT X 2

Disfressats de dimoni, els Ministrers van actuar a la
Marxa Nadalenca que es va fer el dia 11 de gener a Olot.
Amb música festiva i de Nadal, el grup de música tradicional de l’Escola va animar l’arribada dels participants
de la cursa que, com ja és tradicional, anaven disfressats de figures del pessebre. Els beneficis d’aquesta
cursa es van destinar a Càrites.

El dissabte 28 de febrer, la Big Band de l’Escola de Música va fer un petit concert a la plaça d’Esteve Ferrer.
L’actuació estava emmarcada dins l’activitat titulada El
Fil Musical que es va fer amb motiu de l’Olot X 2. El grup
va oferir repertori de jazz i reagge. Cal destacar-ne els
solos improvisats que van oferir alguns dels seus components.
AMB AQUEST PARAIGUA, JO EM MULLO
EL GEGANT BATOIES TORNA A BALLAR AMB LA
MÚSICA DELS MINISTRERS DE L’ESCOLA
Com ja és habitual, els Ministrers van tornar a actuar a
la Fira del Fajol de Batet de la Serra, que aquest any va
tenir lloc el dia 8 de febrer. Després del pregó van fer
ballar el gegant Batoies amb la música composta per
Àngel Girona. Seguidament van fer una cercavila per tot
el recinte de la Fira.

El diumenge 1 de març, nombrosos alumnes de l’escola,
juntament amb les seves famílies, van fer el taller titulat
Amb aquest paraigua jo em mullo. L’activitat consistia a
pintar uns paraigües amb missatges alegres i de pau.
El taller estava organitzat per la Fundació Nzuri Daima
que, entre altres projectes, està ajudant a través de la
música a millorar la qualitat de vida de nens i nenes
d’Uganda i Tanzània.
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GUITARRADA
14, 15 i 22 de març de 2015
Canapost i Salt

FLAUTADA DE LES COMARQUES GIRONINES
Dissabte 14 de març de 2015
Centre Cultural de la Mercè

Els alumnes de guitarra de l’Escola de Música participaran en la XV Trobada de Guitarristes de les Comarques
de Girona i Barcelona. Durant els dies 14 i 15 de març,
es farà un intensiu d’assaigs a la casa de colònies Can
Pau de Canapost. El següent cap de setmana es farà un
concert al centre d’arts escèniques El Canal, a Salt, on
es podrà escoltar el repertori treballat. En aquesta edició es tocarà una selecció de les peces més representatives d’aquests quinze anys de guitarrada.

Els alumnes de flauta de travessera de l’Escola participaran en la XIV Flautada de les Comarques Gironines.
Aquest any la trobada de flautistes es farà a Girona. Durant el matí es faran els assajos dels diferents grups, ordenats per nivells, i a la tarda, el de les peces conjuntes.
Seguidament, tindrà lloc el concert que es farà al Centre
Cultural de la Mercè.

RECITALS DE PRIMAVERA
24, 25 i 26 de març de 2015, a les 17.30 h, 18.30 h
i 19.30 h
Auditori Pare Antoni Soler de l’EMMO

MÚSICA PER LA PAU
Dimarts 17 de març de 2015, 19 h
Teatre Principal d’Olot

Coincidint amb l’inici de la primavera, l’Escola de Música dedicarà tres dies a fer concerts oberts al públic. Instrumentistes de totes les edats i nivells interpretaran
peces del seu repertori en format de solistes o petits
grups de música de cambra. Les audicions es faran durant els dies 24, 25 i 26 de març.

La música és un poderós llenguatge universal i una font
de comunicació entre tots els homes. És per això que
molts artistes i compositors l’han utilitzat per ajudar
a construir un món millor. Els grups instrumentals de
nivell elemental i mitjà de l’Escola de Música presenten, amb el títol Música per la Pau, una antologia de les
músiques que han transmès un missatge de pau al llarg
de la història.
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GIRACONCERT
17, 18 i 19 d’abril de 2015
Amb l’objectiu que els alumnes instrumentistes de les
comarques gironines puguin tocar en diferents auditoris s’ha organitzat la V Edició del Giraconcert. Els alumnes participants de l’Escola Municipal de Música d’Olot
faran un concert el dia 17 d’abril a l’Auditori de l’Escola
i un segon concert en una altra població de la província.
TROBADA D’ORQUESTRES DE CORDA
25 d’abril de 2015
Auditori de Girona
La Camerata de l’Escola de Música participarà en la II
Trobada d’Orquestres de Corda de les Comarques Gironines. Durant el matí faran els assajos amb la resta
de participants i a la tarda, el concert. Sota la batuta de
Philippe Fournier, tocaran obres de Grieg i Peter Warlock.

TALLER PERCUSSIÓ CORPORAL
26 d’abril de 2015, a les 17 h i a les 18.30 h
Escola Municipal de Música d’Olot
Des de l’AMiPA de l’Escola de Música s’ha organitzat
un taller de percussió corporal que impartirà Santi Serratosa. Hi podran participar tant els alumnes com les
seves famílies. Es faran dos torns: el primer dirigit als
alumnes de Sensibilització i Iniciació i el segon als de
Nivell Elemental i Mitjà. El taller és gratuït, però, com
que l’aforament és limitat, caldrà fer una inscripció prèvia.

PERCUSSIÓ CORPORAL

Taller i Espectacle a càrrec de Santi serratosa
“Fes música amb el teu cos”
Obert als alumnes de l.EMMO i a tots els pares i mares. Gratuït amb prèvia inscripció a secretaria

Diumenge 26 abril
a la Sala d.Actes de l.EMMO
17h Taller i espectacle per als alumnes de 4 a 7 anys
18:30h Taller i espectacle per als alumnes a partir de 8 anys
Espectacles realitzats per SANTI I MARIONA DUET

CANTATA LA FÀBRICA DELS COLORS
7 de maig de 2015, 19h
Teatre Principal d’Olot
La coral de sensibilització i iniciació ens oferiran una
cantata titulada La Fàbrica dels Colors. Aquesta obra de
Sergi Salinas narra un conte on els colors en són els protagonistes. Vivint sense cap criteri ni ordre, decideixen
barrejar-se, però el resultat és que tot es converteix en
negre. Caldrà trobar una solució per tal que tot recuperi
el color que li pertoca.

Organitza l’Ampa de l’EMMO amb la col•laboració de l'escola de música.

FESTA DE L’ASCENCIÓ DE GRANOLLERS
16 de maig de 2015
Granollers
Els Ministrers de l’Escola de Música participaran en
una trobada amb altres grups de música tradicional
dins el marc de les Festes de l’Ascenció de Granollers.
Durant el matí faran una cercavila i un concert vermut.
Finalment, hi haurà un dinar de germanor amb tots els
grups participants a la trobada.

TROBADA DE GUITARRES DE FIGUERES
17 de maig de 2015
Teatre Jardí de Figueres
Els alumnes de guitarra participaran en la II Trobada
de Guitarres de Figueres. Les activitats començaran a
les 9 del matí amb una masterclass del guitarrista Sergi Vicente i de l’Orquestra de Guitarres de Barcelona.
La jornada acabarà amb un concert on s’interpretarà el
repertori treballat.
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RECITALS DE FINAL DE CURS
Dilluns 8, dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 2015
Auditori Pare Antoni Soler de l’EMMO, Parc Nou i
altres espais de la ciutat

CONCERT A LES AULES DE DIFUSIÓ CULTURAL DE
LA GARROTXA
5 de juny de 2015, 19 h
Casal Marià d’Olot

Com a mostra del treball realitzat durant el curs 20142015, es duran a terme diferents concerts organitzats
per famílies d’instruments (corda fregada, corda pinçada, vent fusta, vent metall, percussió, cant i música tradicional). Tot i que els concerts són oberts al públic,
tenen caràcter d’avaluació.

Els grups instrumentals i de cambra de Nivell Mitjà de
l’Escola de Música oferiran un concert a la festa de cloenda del cicle de conferències de l’Aula de Difusió Cultural de la Garrotxa.

CONCERT DE NIVELL MITJÀ
Dijous 18 de juny de 2015, 19 h
Teatre del Casino de Tortellà
Els alumnes més avantatjats de l’Escola de Música faran
un concert a Tortellà en el qual ens oferiran una mostra
del repertori treballat durant aquest curs. Els podrem
escoltar tant en grups de música de cambra com tocant
com a solistes.

FESTA DE L’ESCOLA
Divendres 19 de juny de 2015, 18 h
Jardins de l’Escola de Música
Aquest any tornarem a celebrar l’acabament del curs
2014-2015 amb una festa als jardins de l’Escola de Música. Hi haurà diferents actuacions dels conjunts corals
i instrumentals en un ambient lúdic i festiu. A la mitja
part hi haurà un berenar per a tots els assistents organitzat pels membres de l’AMiPA.

XXIV CORNAMUSAM
Divendres 19 de juny de 2015, 22 h
Plaça d’Esteve Ferrer
Els Ministrers seran el grup que obrirà la XXIV Edició
del Cornamusam fent el tradicional Ball de la Cabreta i
una cercavila fins al Firal d’Olot. L’endemà, podran participar en un curs de cornamusa impartit per l’iranià
Saeid Shanbehzadeh, i en l’activitat Olot a Sac.
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