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editorial
Amb els seus 17 anys de trajectòria l’Acem està sortint de la seva 
adolescència amb un bagatge que permet afrontar el present i el futur 
amb optimisme. Amb unes comissions de treball en marxa, amb un local 
i un equip professional modest però modern i cada cop més eficaç, volem 
posar-los al servei de la bona feina que es fa a les escoles i de les ganes de 
fer coses que molts heu expressat durant aquest temps.

Endrecem el què fem, el què sabem i enriquint-nos de totes les experiències 
possibles, participant cada dia en la construcció de l’educació artística 
del nostre país amb articles, xerrades i conferències, projectes, formació, 
investigació i cohesió social. La nostra entitat ha de ser una eina per a 
l’orientació educativa a través de la publicació de nombrosos escrits i 
materials així com elaborar orientacions de gran utilitat sobre l’organització 
de les escoles, la seva projecció en els municipis i el seu entorn, els requisits 
que han de reunir la construcció dels centres, els plans d’estudi i la formació 
permanent del professorat i dels seus directius.

El món canvia constantment... és important que, en la mesura puguem, 
siguem actors dels canvis que està experimentant el sector tan a casa 
nostra com a la resta de l’estat i a Europa. Volem potenciar el nostre capital 
humà que ens permetrà ser capaços d’enfortir i compartir els projectes 
que tenim entre mans. Perquè tenim en comú el futur, perquè som plurals i 
perquè volem ser referents.

Montse Faura
Presidenta de l’acem
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notícies acem
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
ACEM 2010
El passat 25 de març es va celebrar l’assemblea acem 2010 a la seu de 
l’associació a l’edifici Rosa Sensat de l’Avinguda Drassanes, 3 de Barcelona.

Hi van participar 27 escoles/socis de l’entitat. 

L’estructura de l’assemblea va ser:
- Aprovació acta anterior (Assemblea 2009)
- Memòria i tancament econòmic 2009
- Línies d’actuació 2010
- Pressupost 2010

TEMES DESTACATS

- S’aprova la gestió del 2009 i el tancament econòmic.

- S’explica el projecte d’investigació “Mans Petites” i es mostra el prototip 
de tible. Es descriuen els següents passos del projecte.

- Es posa en marxa un procés de reflexió per debatre i definir Missió i 
Visió de l’associació, fer una proposta de renovació dels estatuts i marcar 
línies d’organització i funcionament.

- Es dona un nou impuls a les ZONES com a motor de l’acem.  S’activa la 
comissió de caps de zona.

- Es presenta el director de projectes de l’acem

- S’emplaça als socis a l’assemblea extraordinària del quart trimestre 
2010 en que s’aprovaran els nous estatuts, un document d’organització 
interna i es farà la renovació de càrrecs de la junta.

- L’assemblea ordinària 2011 serà el dijous 31 de març a la seu de 
l’associació (Av. Drassanes, 3 08001 Barcelona).

- Es promouran Xerrades Temàtiques per a membres dels equips directius 
per tal de poder comentar temes vinculats a la gestió dels centres (hores 
lecives/no lectives,...). El format proposat és: Xerrada d’un especialista, 
preguntes, debat obert entre els assistents (intercanvi d’experiències...)

- S’aproven els pressupostos per aquest any 2010. 

L’actual junta en un moment de l’assemblea.

>
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notícies acem

nou butlletí mensual acem 
Per tal de reduir el nombre de mails que s’envien a les escoles des de 
l’associació, i per millorar la qualitat dels canals de comunicació entre 
l’ACEM i els associats, posem en funcionament aquest nou butlletí 
mensual.
A banda dels canvis en el format també varia la periodicitat. Passem del 
butlletí trimestral al butlletí mensual. 
Les seccions no seran fixes i però inclouran informació interna de 
l’associació i la difusió de les activitats i propostes que rebem tant de 
les escoles associades com d’altres entitats del sector.
Què cal de fer per sortir-hi?
Per incloure notícies o activitats a l’agenda del butlletí cal omplir el 
formulari que trobareu a l’enllaç següent:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFVxaEdqM3JocHd4Qk9
pWE1XVXVkT0E6MA

S’admetran aportacions fins al dia 20 de cada mes.
El butlletí s’enviarà als centres (en PDF) la primera setmana del mes 
següent.

Altes i baixes de socis
Des de principi d’any s’han incorporat a l’acem tres noves escoles: 
Escola Municipal de Música d’Alcover de la Zona 5
Escola de Música El Morell de la Zona 5
Escola Municipal de Música de Sant Sadurní d’Anoia de la Zona 3

>

>

També s’han donat de baixa 3 centres: 
Escola Municipal de Música de Rubí de la Zona 1
Escola de Música de Barcelona de la Zona 3
Escola de Música Claudefaula de Girona  de la Zona 2

> Reunió ACEM - Institut del Teatre
El passat 24 de febrer una delegació de l’ACEM es va reunir amb el 
director general de l’Institut del Teatre (Jordi Font) i la Cap d’estudis del 
centre (Maria Pujol).
El motiu de la reunió era donar a conèixer la tasca de la nostra 
associació i proposar la possibilitat d’establir un conveni de col·laboració 
entre l’ACEM i l’Institut del teatre (similar al que actualment tenim amb 
l’ESMuC) per tal que les dues institucions es puguin enriquir mútuament.
La trobada va ser molt positiva i s’han posat en marxa els processos 
corresponents per tal que es pugui fer realitat aquest conveni.

Montse Faura, Anna Grinyó i Joan Fargas a la porta de l’Institut del Teatre.

Actualment som
 108 escoles.
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Assemblea de la UEMyD a Noja

El dia 7 de març va tenir lloc a Noja (Cantàbria) l’assemblea anual de la 
UEMyD. En representació de l’ACEM hi varen participar: Montse Faura 
(vicepresidenta de la UEMyD), Montse Anguera i Ignasi Gómez (vocals 
de la UEMyD) i Joan Fargas (director de projectes de l’ACEM).
El mateix cap de setmana, els dies 5 i 6 de març, es va celebrar a Noja 
l’“Encuentro nacional de escuelas de musica”  organitzat per SEM-EE. 
A les jornades es van exposar diversos projectes d’escoles de música 
de tota la península. L’Ignasi Gómez va exposar el projecte de l’Escola 
Municipal de Música de Mataró i Montse Faura va fer una ponència 
explicant l’ACEM i la UEMyD.
http://sem-ee.creando.net/

Particiapnts a l’assemblea de la UEMyD celebrada a Noja el 7 de març 2010.

>

notícies acem

> Montse Faura, presidenta de l’ACEM i vicepresidenta 
de la UEMyD participarà a l’assemblea general de l’EMU 

Enguany l’assemblea es celebra a 
Essen, Alemanya, del 13 al 16 de maig. 
La conferència inaugural porta per títol 
“L’educació musical a Europa - música 
per tots”.

 
    http://www.musicschoolunion.eu/

 

XI Festival de Joves Músics Europeus a Itàlia
L’onzè Festival de Joves Musics Europeus es celebrarà l’estiu del 2012 
a la regió d’Emilia-Romanya, al nord d’Itàlia.
L’objectiu del festival és crear un espai de trobada ple de concerts per 
4.500 alumnes d’escoles de música d’arreu d’Europa.
El Festival serà organitzat conjuntament per l’Associació d’escoles de 
música d’Itàlia (AIdSM), l’European Music school Union (EMU) i la regió 
italiana d’Emilia-Romanya.
Les escoles de l’acem que ho vulguin hi podran participar a través de la 
UEMyD. Més endavant ampliarem la informació.

>
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Les Zones, el motor de l’acem

Després de presentar les línies d’actuació el dia de l’assemblea, va quedar ben 
clar que una de les prioritats de la junta ara mateix és dinamitzar les zones per 
tal que cadascuna d’elles tingui una personalitat, una energia...en definitiva perquè 
cadascuna d’elles se senti viva, perquè és la força de les zones que ha de moure a 
l’ACEM..

És per això que ara a principis de maig, tots els caps de zona farem una reunió que 
serà la primera de la comissió de zones d’aquest curs, però que servirà per definir 
el nou rol dels caps de zona, ja que ara tenim més responsabilitat però alhora més 
informació, i això ens ha de donar més ganes de fer funcionar les nostres zones 
respectivament. És per això que el cap de zones gestionarà una dotació de diners 
que l’ACEM ha assignat a cada zona per fer activitats musicals que repercuteixin a 
totes les escoles associades de la zona.  A més a més, la pròpia Associació ha entrat 
en un moment de reflexió, de canvi per buscar una millor qualitat en molts sentits, i 
aquí els caps de zones hi tenen un paper molt important com a intermediaris de totes 
les escoles associades. És la millor manera de saber la opinió i les expectatives dels 

zones acem

Assaig + Música Zona 6 - Sant Vicenç de Castellet - 21 de març 2010

associats, i això ara mateix és molt important. Tot i així, i al marge de tots aquests 
canvis que han de venir, algunes zones hem anat treballant igualment per fer alguna 
cosa plegats.

En el cas de la Zona 1, han estat molt innovadors doncs han dissenyat una nova 
modalitat de fer activitat plegats que han anomenat “ Més K música en família”, 
perquè és una trobada que incorpora a part de la música, el teatre i la dansa, i 
perquè és imprescindible que cada nen/a vagi acompanyat d’algun familiar que 
també participi de l’activitat. Tot plegat es farà el dissabte 17 d’abril a Sant Celoni, a 
la Plaça del Bestiar. A les 10h començaran els tallers ( unes disfresses d’animals que 
faran els propis participants) i després assajaran unes cançons que tracten sobre 
aquests animals. A la  1 del migdia hi haurà la representació teatral que donarà el 
punt i  final a la trobada . Un total de 8 escoles de la zona portaran canalla i no tan 
canalla a participar de la trobada.

En el cas de la Zona 6, per tercer any consecutiu, segueixen apostant per l’encàrrec 
d’una cantata feta expressament per l’ocasió i concebuda per a nens de 3 a 7 anys, 
amb totes les complicacions que això comporta pel que fa  a l’encert de l’obra final.

>
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La zona 6, a part  de la cantata va voler fer un “ +música” per fer una oferta 
instrumental a la zona. Ens vam estrenar el 21 de març a Sant Vicenç de Castellet 
i la veritat és que va anar molt bé vist que érem novells en el tema. Gairebé 350 
alumnes tocant, dirigits per en Càndid Rodríguez, van fer assajos intensius el mateix 
dia, però va donar bon fruit el treball que tots ells havien fet amb els seus professors 
prèviament. Es van fer dos grups per edats (de 8 a 12 anys i de 12 anys cap amunt)  
i cadascun d’ells va treballar tres peces i una de conjunta tots plegats, combinant 
assajos parcials amb generals, però la jornada va ser molt ben aprofitada pels 
participants els quals en tenen molt bon record.

Ruth Matamala 
(Coordinadora de Caps de zones i Cap de la zona6)

Enguany, però no cal patir. La cantata és un conte per nens que ha fet el mateix 
conte-contes que cada any ens ha interpretat la cantata, però a més a més el té 
il·lustrat i això ha donat molt de joc a les escoles que ho han treballat, perquè tenien 
algunes imatges del conte a part d’un power-point que també  ha ajudat molt. Aquesta 
cantata, es farà el diumenge 18 d’abril al centre cultural Costa i Font de Tardell Es 
titula “ El nen enamorat de la lluna” i la música l’ha fet un professor d’Olesa, escola 
associada. Els músics i la directora també són d’escoles associades, de manera 
que tothom hi està implicat d’una manera o altra. Són petites produccions que estan 
preparades amb molta il·lusió però que cada vegada van agafant més volada.. El 
més bo és que ja tenim pensada la del curs vinent!!

zones acem

“EL TAM-TAM MÀGIC DE LA GRANOTA”  Conte musical Africà 
< 

Dissabte 17 d’abril de 2010 St. Celoni, Plaça del Bestiar 10 hores, tallers. 13 hores, actuació 

Més K Música 

Trobada per alumnes de música, teatre, dansa i plàstica 

Escoles participants 

ZONA 5ZONA 6

ZONA 5ZONA 6ZONA 1
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formació acem
Cursos de formació Estiu 2010

Després de l’èxit de participació dels dos cursos acem del primer 
trimestre de curs (Fereshteh Rahbari i Claude-Henrry Joubert) 
estem acabant de concretar les dates i els llocs on es faran els cursos 
de formació per a professors d’aquest estiu 2010. 

En breu rebreu el fulletó informatiu amb tots els detalls: terminis 
d’inscripció, preus, horaris, etc. Us avancem els 5 cursos que 
organitzarà l’ACEM aquest estiu.

Dansa per a tothom 
A càrrec de Glòria Sardà

Data: Del 29 de juny al 2 de juliol 
Horari: De 10h a 14h
Lloc: Centre Municipal d’Expressió - Escola de Música de Sant Celoni 
(zona1)

Projecte Sant Andreu Jazz Band, 
una nova manera d’aprendre?
A càrrec de Joan Chamorro

Data: 5 i 6  de juliol 
Horari: De 10h a 11.30h i de 12h a 1.30h
Lloc: Escola Municipal de Música de Sant Andreu de Barcelona (zona3)

Introducció al repertori de música tradicional
A càrrec de Marcel Casellas

Data: Pendent de confirmació (primera quinzena de juliol)
Horari: Pendent de confirmació
Lloc: Pendent de confirmació (zona6)

Grups instrumentals a l’escola de música
A càrrec d’Antoni Miralpeix

Data: Pendent de confirmació (primera quinzena de juliol)
Horari: Pendent de confirmació
Lloc: Pendent de confirmació (zona2)

Curs amb W. Hartmann 
(creació, improvisació, pedagogia de grup)
A càrrec de Wolfgang Hartmann

Data: Pendent de confirmació
Horari: Pendent de confirmació
Lloc: Escola de Música de l’Orfeó Lleidetà (Zona4)

L’ACEM demanarà el reconeixement com activitats de formació permanent per part del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya dels cursos de més de 15 hores.
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altres notícies
Manel Camp nou conseller del CoNCA 
El Parlament de Catalunya ratifica la candidatura de Manel Camp com 
a nou membre del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per cobrir 
la vacant existent des del passat mes d’octubre. El Plenari del CoNCA 
ha rebut amb satisfacció la gairebé unanimitat del ple del Parlament, 
que en votació secreta ha ratificat la proposta de Camp amb 118 vots a 
favor i només 2 en contra.

El president Francesc Guardans i els vicepresidents Pilar Parcerisas 
i Manuel Forcano han acompanyat a la sessió parlamentària el nou 
membre del Consell. El president ha destacat que l’ampli suport de la 
cambra catalana “no només subratlla la vàlua personal i artística de 
Manel Camp sinó que és un senyal molt positiu de suport del Parlament 
de Catalunya al CoNCA i a la tasca que està duent a terme coincidint 
amb el primer aniversari del naixement de la nostra institució”. 
www.conca.cat 
www.manelcamp.cat

Convocatòria de places al BOP (província de Tarragona)
Us comuniquem, que s’ha publicat al BOP núm. 79, de data 7 d’abril, 
un concurs oposició, torn lliure, d’un lloc d treball laboral de tècnic mitjà 
(25%) per a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa.
Finalització de la presentació de les sol·licituds: 05/05/2010
Per més informació: 

http://www.diputaciodetarragona.cat/houdipu/rh/view.php?ID=3344

> >
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formació per professors i equips directius

Punt de partida: I Jornades de Pedagogia Musical a l’ESMUC
Associació d’estudiants de pedagogia
Amb el títol Punt de Partida pretenem crear les primeres jornades 
d’educació musical a l’ESMUC organitzades pels propis estudiants 
del departament: tres dies intensos de participació, aprenentatge, 
intercanvi i debat entorn a diferents aspectes de l’educació musical, 
amb especial èmfasi a la creació de xarxes d’aprenentatge. 

Del 14 al 16 de maig a l’ESMUC.
Més informació a: www.jornadespedagogia.tk

jornadespedagogia@esmuc.cat

Nova edició de ”Monogràfics” a Alcover        
seminaris musicals orientats a  professionals
EMM Alcover
Els monogràfics de l’EMMA s’ideen com a cursets de breu durada, 
impartits en horari no lectiu (dissabtes), que tracten aspectes molt 
concrets del món de la música i del músic. Complementen l’oferta for- 
mativa de l’escola amb continguts que no tenen cabuda habitualment 
en els programes curriculars 
de conservatoris i escoles de 
música.
Els monogràfics pretenen donar a 
conèixer aspectes poc coneguts 
o oblidats i ampliar el nostre camp 
de visió de la música. Cadascun 
d’ells porta la idea implícita 
d’esdevenir motors de canvi i renovació de l’oferta formativa musical 
adaptant-la millor als nostres temps.
Per consultar el tríptic amb tota la informació i inscriure’s:
www.emmalcover.cat

Curs de direcció amb Philippe Fournier
Escola de Música de Sant Gregori (Girona)
Del 30 de juny al 4 de juliol de 16h a 19h al Centre cívic de Ter, Girona. 
Preu: 140€. 
Informació i inscripcions: 972 428 830 - info@escolademusica.org
http://willemsgirona.webs.com/nouphilippefournier.htm

2a Trobada de vio
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activitats per alumnes i escoles

l’EMM de Torroella de Montgrí presenta la VI convocatòria del 
Premi Infantil de Piano
EMM de Torroella de Montgrí
El concurs va adreçat a tots els estudiants de piano de Catalunya 
d’entre 7 i 14 anys. Termini inscripcions: 7 de maig. Preu: 10€
www.joventutsmusicals.cat/torroella/484-6e-premi-infantil-de-piano-de-
torroella-de-montgri/

Colònies musicals de l’escola El Faristol
EMM El Farsitol de Roda de Ter
Dirigides a músics de 7 a 12 anys. 
Del 24 al 27 de juny a Can Font, Brunyola (La Selva). 
Informació i matrícula: escolaelfaristol@hotmail.com
http://escolaelfaristol.wordpress.com

2a Trobada de viol·loncelistes de quart de nivell elemental de 
Catalunya
EMMPAC (El Vendrell)
Es farà el proper 9 de maig de 2010 a les noves instal·lacions de 
l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell de 10h a 13h.
Les classes seran impartides per professors de les escoles de música 
i conservatoris de Catalunya. Cal confirmar assistència abans del 30 
d’abril a:

activitats.empaucasals@gmail.com     |   93 850 05 85

I Jornades de Música Antiga a Vilanova
EMM Mestre Montserrat Vilanova i la Geltrú
Aquestes jornades tenen la voluntat de donar un suport formatiu afegit 
als estudiants de Grau Professional, joves i adults de Vilanova i la Geltrú 
i de la resta del país, en un estil musical escencial per molts d’ells. 
Inscripcions fins el 23 d’abril 2010
jornadesvng@gmail.com
http://jornadesvng.blogspot.com/

Curs de Música de Cambra a càrrec del Quartet Casals a Terrassa
EMM Conservatori de Terrassa
Dirigit a alumnes externs i interns
Dijous 22 d’abril de 17h a 21h. 
Cal inscripció prèvia a la secretaria de l´EMM-Conservatori de Terrassa 
(C/.Miquel Vives,2 08222 Terrassa)
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