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Butlletí de l’Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge

Aquest any
hem celebrat el
concert de
Nadal al Teatre

Celebrem el centenari de
l’Escola Municipal de
Música d’Olot
Xavier Montsalvatge
Per celebrar el Centenari de l’Escola de Música es faran
tres concerts que tindran lloc als diferents edificis on
l’escola ha tingut la seu. D’aquesta manera es podrà anar
resseguint la història de la institució. El primer concert es
farà al pati de l’Hospici i anirà a càrrec dels conjunts
instrumentals i corals de Nivell Elemental i Nivell Mitjà.
El segon serà a l’edifici on hi ha l’escola actualment i
que antigament era la Biblioteca Municipal. Aquest
concert anirà a càrrec dels solistes i grups de cambra
de Nivell Mitjà. Prèviament es farà una conferència sobre
la història de l’escola. El tercer dels concerts es farà al
claustre de l’antic convent del Carme. Anirà a càrrec dels
grups instrumentals i corals de Nivell Mitjà. La celebració
del Centenari acabarà amb una gran festa al Parc Nou
d’Olot a la qual es convidaran tots els antics alumnes i
professors de l’escola.

Concert dels grups instrumentals i corals de
l’Escola de Música
9 d’abril de 2019, 19 h - Hospici d’Olot
Conferència sobre la història de l’Escola Municipal
de Música d’Olot i concert de solistes i grups de
cambra de Nivell Mitjà
19 de juny de 2019, 19 h - Auditori Pare Antoni Soler
Concert de grups instrumentals i corals de Nivell Mitjà
20 de juny de 2019, 19 h - Claustre del Carme
escolademusica.olot.cat

Festa del Centenari
21 de juny de 2019, 18 h - Parc Nou d’Olot

ACTIVITATS

SINTONIA

Música de flauta i violoncel als
Premis Salvador Reixach

El dia 6 d’octubre, l’Escola
de Música va col·laborar en
l’entrega de Premis Salvador
Reixach al santuari dels Arcs
de Santa Pau. El certamen fa un
reconeixement als millors treballs
de recerca dels alumnes que han
acabat segon de batxillerat o un
cicle formatiu de les modalitats
d’estudi comarcals, socials,
comunicació i humanitats, i arts
i disseny. Durant la cerimònia,
els alumnes del quartet de
flautes Playbach’s i un sextet de
violoncels i contrabaix van fer
diverses intervencions musicals.

Inauguració
del curs 18-19
del Campus
Professional de
la UVic-UCC
amb música
de la Camerata Col·laboració de l’Escola de
Música a l’entrega dels Premis
La Camerata de l’Escola
va col·laborar amb la seva Jordi Pujiula
música en la inauguració del
curs acadèmic 2018-2019 del
Campus Professional de la
UVic-UCC. Gràcies al model
100% dual que imparteix la
Fundació KREAS, els alumnes
del grau superior de processos
i qualitat alimentària de la
Universitat de Vic combinen
l’aprenentatge teòric a l’aula
amb l’aprenentatge pràctic i
de treball efectiu a empreses
de la Garrotxa. La cerimònia,
presidida pel rector de la
Universitat,
Joan
Masnou,
i l’alcalde d’Olot, Josep M.
Corominas, es va fer a la sala
d’actes de l’Hospital d’Olot i
Comarcal de la Garrotxa el dia
16 d’octubre de 2018.

El dia 27 d’octubre de 2018
va tenir lloc l’entrega dels
Premis Jordi Pujiula. Aquest
certamen premia cada any els
millors treballs de recerca dels
alumnes de batxillerat i cicles
formatius dedicats a les ciències
de la salut, ciències naturals,

tecnologia i arts aplicades i
disseny. L’acte es va celebrar
a la sala El Torín d’Olot i va
comptar amb la col·laboració
musical de la Camerata de
l’Escola de Música que va
interpretar diverses peces del
seu repertori.

Coincidint amb la celebració
del centenari, s’ha fet un nou
logo de l’Escola de Música. El
disseny és de Lluís Salavedra,
que ha sabut incorporar molt
hàbilment la referència als 100
anys del centre sense gairebé
modificar el logo de sempre.

Taller de tècnica d’estudi i
concentració a l’Escola de
Música
Com cada any, l’Escola de
Música celebra la festivitat de
Santa Cecília, patrona dels
músics. Aquest any s’han fet
vuit concerts durant els dies
20, 21 i 22 de novembre a
l’Auditori Pare Antoni Soler

de l’Escola de Música. En
total hi van participar més de
100 alumnes, que en format
de solistes o petits grups de
música de cambra van poder
mostrar el seu repertori davant
dels seus companys i familiars.

La música torna a ser la
protagonista de la festivitat
de Santa Cecília
Com cada any, l’Escola de
Música celebra la festivitat de
Santa Cecília, patrona dels músics. Aquest any s’han fet vuit
concerts durant els dies 20, 21
i 22 de novembre a l’Auditori
Pare Antoni Soler de l’Escola

Nou web de
l’Escola de
Música
Aquest curs s’ha creat una
nova pàgina web de l’Escola
de Música. Té un disseny més
modern i una nova organització
dels continguts, la qual cosa
permet trobar la informació amb
més facilitat. El web ha estat fet
per David Canalias, professor
de l’escola. Us animem a tots a
visitar-lo! http://escolademusica.
olot.cat

de Música. En total hi van participar més de 100 alumnes, que
en format de solistes o petits
grups de música de cambra
van poder mostrar el seu repertori davant els seus companys
i familiars.
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L’Escola de Música organitza
la Primera Nadala de l’Any

Els més petits
de l’Escola de
Música fan
cagar el Tió
Els dies 18 i 19 desembre,
els més petits de l’Escola de
Música van fer cagar el Tió.
L’any passat aquesta activitat
va ser molt ben rebuda pels
alumnes i les seves famílies i
aquest curs s’ha tornat a repetir.
Hi van participar els alumnes de
Sensibilització i Taller de Música
per a Infants. Primer hi va haver
un petit concert de nadales
que van interpretar alguns
instrumentistes
del
centre.
Seguidament es va fer cagar
el Tió, que va repartir un petit
detall per a cada infant i alguns
instruments de percussió per
a l’aula. L’activitat va comptar
amb la col·laboració de l’AMPA
de l’escola.

El dia 6 de desembre, les corals
de Nivell Elemental van participar
en la inauguració del Festival
Veus cantant La primera Nadala
de l’any al Firal d’Olot. Va ser un
acte de curta durada però molt
emotiu, en què es van cantar dues
nadales juntament amb alumnes
de les escoles Malagrida, Sant
Roc, Escola Pia, Verntallat i
Joan Maragall. La primera de
les nadales, titulada Ve Nadal,
va ser composta per a l’ocasió
per Albert Carbonell, professor
de l’Escola de Música. Es va
comptar amb la col·laboració de
la cantant de jazz Laura Simó,
que va fer de solista. La segona
va ser la tradicional Fum, fum,
fum, que es va interpretar en
versió salsa, arranjada pel mateix
Albert Carbonell.

El concert de Nadal es va
celebrar el dia 21 de desembre
al Teatre Principal d’Olot.
Hi van participar els grups
instrumentals i corals d’Iniciació,
Nivell Elemental i Nivell Mitjà
de l’Escola de Música. Cada
grup va interpretar una peça, la
majoria de caràcter nadalenc,
com a mostra del treball realitzat

durant el primer trimestre. Una de
les peces va ser una composició
d’una alumna de l’Escola,
Martina Carbó Pedrosa, que va
agradar molt al públic assistent.
Com sempre, el concert va
acabar amb la cantada de dues
peces interpretades per tots els
alumnes de l’Escola, que van
formar una gran coral.

ACTIVITATS

El concert de
Nadal omple el
Teatre Principal
d’Olot
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Visita a
l’exposició
sobre en Peret
Blanc
El dia 11 de gener, els alumnes
del grup de corda de Nivell
Elemental van visitar l’exposició
sobre en Peret Blanc a l’Arxiu
Comarcal de la Garrotxa. En
Peret Blanc va ser un músic
sense solfa de Beget que amb el
seu violí va fer ballar la gent de
l’Alta Garrotxa durant dècades.
Aquest músic s’ha convertit en
una icona d’una època i una
manera d’entendre la música. El
seu repertori es va recollir a finals
del segle XX i actualment encara
és interpretat per nombrosos
grups.

Els alumnes d’instrument toquen
als Recitals de Primavera
Aquest any els Recitals de
Primavera s’han avançat al
canvi d’estació. Durant les
tardes del 5, 6, 7 i 8 de març, els
alumnes d’instrument van tenir
l’oportunitat de tocar davant

un públic format pels familiars i
companys de l’escola. En total es
van fer 11 concerts en els quals
es van poder escoltar més d’un
centenar d’instrumentistes de
totes les edats i estils musicals.

23 de març de 2019
Fornells de la Selva
Els alumnes de flauta travessera participaran en la Flautada
de les comarques gironines.
Aquest any està organitzada per
l’Escola de Música Comarcal
del Gironès. El concert es farà al
Centre Cívic i Cultural La Sitja de
Fornells de la Selva.

al Centre Cívic i Cultural La Sitja de Fornells de la Selva, el
diumenge 7 d’abril. Hi participaran una vintena d’alumnes
de l’àrea de guitarra de l’Escola
de Música juntament amb al-

tres alumnes de la província
de Girona. Prèviament, els
dies 30 i 31 de març, faran
un cap de setmana de convivència al Mas Gircós de
Sales de Llierca, on prepararan un repertori format per
cançons que han estat número 1 a l’emissora de ràdio
40 Principals.

Cantata
Patuflash

7 d’abril de 2019, 10.30 h
Teatre Atlàntida de Vic
Els alumnes d’Iniciació participaran en la Cantata Infantil organitzada per les escoles de la
Zona 8 de l’ACEM (Associació
Catalana d’Escoles de Música).
Serà un gran concert en què
s’interpretarà Patuflash, una obra
de David Martorell i Manel Justícia. Hi actuaran uns 500 alumnes d’escoles de música de la
Garrotxa, Osona i el Ripollès.

Gran Dictat Popular
“Sant Jordi mediterrani”
23 d’abril de 2019, 18 h
Plaça de l’U d’Octubre d’Olot
Els alumnes de del grup de Vent
Elemental i del Trio de Jazz posaran música al Gran Dictat Popular de Sant Jordi que organitza el
Servei de Català d’Olot-la Garrotxa en col·laboració amb l’Institut
de Cultura, l’Institut Municipal
d’Educació i els diferents centres
educatius. Com cada any, és una
activitat que es pot fer en família,

des dels nens i nenes de 5è i 6è
de primària (categoria A), a nois
i noies fins a 18 anys (categoria
B) i majors de 18 anys (categoria
C). Abans del sorteig de premis,
els alumnes de l’Escola de Música interpretaran diverses peces
del seu repertori. Aquest 2019 és
la 5a edició i forma part del programa d’activitats +MOT.

Mostra Som
Música
22 de maig de 2019
Teatre Principal d’Olot

Els alumnes del Projecte Magnet
oferiran un concert al Teatre Principal d’Olot com a mostra del treball realitzat durant aquest curs
en els tallers d’instrument que es
fan a l’Escola de Música. Aquest
any hi han participat els alumnes
de 3r i 4rt de l’Escola Malagrida,
que han après a tocar el violí, la
guitarra, la gralla, el timbal, instruments Orff i teclat.

AGEMDA

La Flautada de Guitarrada
d’abril de 2019, 12.30 h
les comarques 7Fornells
de la Selva
gironines
La Guitarrada 2019 tindrà lloc
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Música amb
els avis

Sant Joan les
Flors

24 de maig de 2019, 17.30 h
Residència La Tardor

25 de maig de 2019
Monestir de Sant Joan les Fonts

Com cada any, l’Escola Municipal de Música d’Olot oferirà un
concert amb l’objectiu d’acostar
la música en directe a les persones que viuen en una residència per a gent gran. En aquesta
ocasió el concert es farà al geriàtric La Tardor i hi actuaran el
grups instrumentals de Nivell
Elemental.

Concert dels alumnes de piano
a l’antic monestir de Sant Joan
les Fonts dins el marc de la
mostra floral Sant Joan les
Flors. La mostra, que aquest
any arriba a la 19a edició, se
celebrarà durant tot el cap de

setmana del 25 i 26 de maig.
Es preveu que hi haurà més
de 80 instal·lacions florals
que ompliran els carrers i
monuments del poble. També
es faran activitats i tallers
complementaris.

Cornamusam
24 i 25 de maig de 2019
Olot

Els Ministrers posaran música al
ball i la cercavila de la cabreta
durant el Festival Internacional
de la Cornamusa que cada
any se celebra a Olot. Com en
l’edició anterior es formarà un
gran grup amb els Ministrers
actuals i els antics.

Trobada de
violoncels
28, 29 i 30 de juny de 2019
Bàscara
La
trobada
anual
de
violoncel·listes tindrà lloc durant
el cap de setmana del 29, 30 de
juny i 1 de juliol a Bàscara. El
divendres i el dissabte es duran
a terme els assajos i les activitats
més lúdiques i de convivència.
El diumenge es farà un concert
al pavelló del poble.

Recitals de
final de curs
3, 4, 5 i 6 de juny de 2019
Auditori Pare Antoni Soler i
altres espais de la ciutat

Com a mostra del treball fet
durant el curs, els alumnes
d’instrument oferiran diversos
concerts
organitzats
per
famílies (corda fregada, corda
pinçada, vent fusta, vent metall,
piano, percussió, cant i música
tradicional). Com ja és habitual,
el concert de música tradicional
es farà al Parc Nou i el de
guitarra, al Casal Marià.

