
 

 

 
 

Av. Drassanes nº3, 3ª - 08001 Barcelona - 934817251 / 675127376 - acem@acem.cat - www.acem.cat 

 
Acta de l’assemblea general de l’Associació Catalan a d’Escoles de Música  
 
Presa a partir de les 10.00 h. del dia 22 de març d e 2012 a la seu de l’Associació, 
Avinguda Drassanes, 3 – Barcelona. 
 
 
Escoles associades assistents: 
 
 
EMD Castelldefels, EMM Eixample de Barcelona, EMM Alcover, EMM Taradell, EMM 
La Seu d’Urgell, EMM Tarragona, EMM Montornés del Vallès, EMM Sallent, EMM 
Olesa de Montserrat, EMM Sant Feliu de Llobregat, EMM Igualada, EMM Mora d’Ebre, 
EMM Santa Maria de Palautordera, EMM Esplugues, EMM Vilafranca del Penedès, 
EMM Mataró, EMM Roda de Ter/L’Esquirol, EMM Olot, EMM Berga, Conservatori del 
Liceu, EMM Cornellà de Llobregat, EMM Vilassar de Mar. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Qüestions prèvies 
 
El vicepresident de l’ACEM, el Sr. Carles Farras, excusa la presència de la presidenta, 
Sra. Montserrat Faura.  
 
 
Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de l’Assemblea anterior. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

2. Elecció de càrrecs de la Junta. 
 
La junta de l’ACEM presenta 4 càrrecs de vocal vacants. 
 
Candidatures 
 
Anna Grinyo 
Pere Bayona 
David Miret 
Ruth Matamala 
 
Un cop feta la votació, es renoven els càrrecs amb les quatre persones presentades 
amb els següents vots: 
 
Anna Grinyo – 18 vots 
Pere Bayona – 19 vots 
David Miret – 20 vots 
Ruth Matamala – 20 vots 
1 vot en blanc 



 

 

 
 

Av. Drassanes nº3, 3ª - 08001 Barcelona - 934817251 / 675127376 - acem@acem.cat - www.acem.cat 

 
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2011. 

 
El Sr. Ignasi Gomez (EMM Mataró) demana que s’incorporin les activitats de les 
zones. La Sra. Ruth Matamala respon que apareixen a la memòria dins les activitats 
generals. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2011 
 
S’aprova l’estat de comptes de l’exercici del 2011 per unanimitat. 
 
 

5. Presentació i aprovació, si escau, de les línies d’actuació 2012 
 
Comissió de les zones 
 
Inicia la presentació de les línies d’actuació la Sra. Ruth Matamala explicant que es vol 
impulsar la participació de les escoles en les activitats de les zones i expressa la 
dificultat de trobar dates per a reunions. Explica que no té sentit la feina dels caps de 
zona sense la implicació de les escoles. Es parla de reorientar les activitats de l’ACEM 
en activitats més modestes però que tinguin incidència en totes les zones ja que no hi 
ha pressupost per a grans activitats. 
 
Comissió de formació 
 
El Sr. Carles Farràs presenta les línies d’actuació de la comissió de formació. Es 
preveuen quatre cursos seguint les demandes de les mateixes escoles en el buidat de 
les enquestes que es van passar. Es faran dos cursos de pedagogia de grup, un de 
percussió corporal i un de dansa. S’explica que hi ha un projecte amb l’ESMUC per 
formar professorat d’escoles de música sense poder concretar més detalls en aquest 
moment. 
 
Mans petites 
 
El Sr. Carles Farras informa de l’estat del projecte “Mans Petites”. En aquest moments 
el projecte porta 3 anys i ja es disposa d’un prototip de “Tiblet”. Ara cal trobar algun 
soci industrial per poder fer la producció. El procés és lent i s’està treballant amb una 
xeremia i un tible i també s’està pensant en quina és la versió més adequada per als 
nens petits. 
 
També s’ha parlat amb el director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional de la Generalitat i sembla que hi ha possibilitat d’obtenir subvencions en 
concepte de compra dels instruments que es puguin fabricar. Aquest any es preveu 
que els costos del projecte per a l’ACEM siguin 0€. El projecte podria veure la llum el 
2013. 
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Freeangle 
 
El Sr. Xavier Batlle presenta el projecte Freeangle i agraeix la col·laboració del Sr. 
Joan Fargas i el Sr. Xavier  Nogué. Explica el funcionament del portal “Freeangle.org”.  
S’anuncia que el dia 24 de maig es posarà en marxa el projecte obert a tot el món en 
català i en anglès. 
 
La Sra. Ruth Matamala afegeix que serà una oportunitat per compartir la feina del 
professorat de les escoles i que caldrà superar, tant la modèstia per no atrevir-se a 
presentar la feina feta com a supèrbia per no voler-la compartir. 
 
Paleta de serveis de l’ACEM 
 
Es presentarà un carnet de l’ACEM que es podrà utilitzar com a carnet de l’associació 
però també de les escoles de música. Permetrà descomptes en espectacles, 
comerços, tant individuals per a les comunitats educatives com a nivell col·lectiu 
d’escoles de música. 
 
EMU i UEMyD 
 
La Sra. Anna Grinyó presenta les activitats de les associacions europea i espanyola de 
les escoles de música amb les quals té relació l’ACEM. 
 
El dia 9 de març es va celebrar l’assemblea general de l’UEMyD. S’anuncia una 
trobada de directius d’escoles de música i dansa a Granada amb la possibilitat d’oferir 
una mostra amb alumnes d’escoles de música. S’explica també l’organització del 
Festival de Joves Músics Europeus a Itàlia i també la possibilitat de fer el festival a 
Sant Sebastià l’any 2016. En el qual la UEMyD s’hi haurà d’implicar.  
 
20è. ANIVERSARI 
 
El Sr. Carles Farras informa que l’ACEM ha produït dos grans esdeveniments en el 
decurs de la seva història: el Festival de Joves Músics Europeus de l’any 1998 i el 15è. 
Aniversari al Sant Jordi l’any 2008. Per al 20è. Aniversari de l’associació s’ha previst 
un esdeveniment adaptat a les circumstàncies econòmiques del moment ja que no hi 
ha possibilitat de disposar d’un pressupost com el del 15è. Aniversari. 
 
Es proposa una activitat fàcil, barata i imaginativa. Concretament una cantata per a 
nens i nenes de 4 a 8 anys a l’espai del Fórum de Barcelona. S’ha parlat amb l’ICUB 
de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona per al suport econòmic. 
L’activitat serà una cantata anomenada “El nen enamorat de la lluna” amb una previsió 
d’entre 2000 i 4000 participants el dia 17 de març de 2013 en dues sessions a 
l’anfiteatre del Fórum amb una capacitat per a 3500 persones assegudes. Les escoles 
de mes lluny farien la sessió del migdia i les de més a prop la del matí. 
 
La Sra. Ruth Matamala afegeix que hi ha la part prèvia de treball a les escoles i que és 
molt important per aconseguir la implicació d’alumnes, professors i famílies. També 
s’editarà un llibre amb un CD en el qual tes podrà llegir el conte i disposar de les 
partitures. La gravació es produirà amb la col·laboració de l’ESMUC. 
 
S’aproven les línies d’actuació per unanimitat 
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6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici de l’any 2012 
 
El Sr. Pere Bayona presenta el pressupost per a l’exercici de l’any 2012. És un 
pressupost ajustat es rebaixen els ingressos, no s’apugen quotes. En el capítol de 
personal només es preveu una treballadora a temps complet. En l’anterior exercici hi 
havia hagut dues persones a temps parcial.  
 
S’aprova el pressupost per unanimitat 
 

 
7. Aprovació de l’obertura d’un compte a l’entitat “Triodos Bank” 

 
L’associació vol apostar per la banca ètica i es proposa obrir un compte en aquesta 
entitat tot i que es continuarà tenint un compte corrent a “La Caixa”. 
 
Es demana fer pressió a l’entitat perquè modifiqui la seva política lingüística i inclogui 
el català en les seves comunicacions als clients. S’acorda comunicar la inquietud a 
l’entitat. 
 
S’aprova per unanimitat de l’assemblea l’obertura d’un compte a l’entitat “Triodos 
Bank”. 
 
 

8. Adhesió a la cooperativa “Coop57” 
 
Es proposa l’adhesió de l’associació a la cooperativa Coop67, una entitat de crèdit que 
té com a components associacions i cooperatives.  L’ACEM tindrà la possibilitat 
d’obtenir avançaments de subvencions de les institucions oficials. 
 
S’aprova per unanimitat de l’assemblea Adhesió a la cooperativa “Coop57” 
 
 

9. Finançament de les escoles de música i dansa. 
 
El Sr. Carles Farràs explica que el finançament per al curs 2010-2011 serà de 
460€/alumne de música. També que les diputacions estan avançant els diners que la 
generalitat deu als ajuntaments, aproximadament uns 112 milions d’euros que es 
deuen per a llars d’infants, conservatoris i escoles de música i dansa. També s’explica 
que la consellera d’ensenyament encara no ha rebut als representants de l’ACEM 
malgrat les reiterades peticions. Les perspectives és una baixada de les subvencions 
per a les llars d’infants i el tema de les escoles de música no es coneixerà fins 
agost/setembre. 
 
 

10. Intervenció del Sr. Jordi Blanch, subdirector general de formació professional i 
ensenyaments de règim especial de la Generalitat de Catalunya.  

 
Es presenta el Sr. Jordi Blanch 
 
Explica que no pot parlar de temes econòmics. Parla del nou decret que regularà les 
escoles de música i dansa, que actualitzarà el del 1993 i que està en fase de consulta. 
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Hi ha la intenció de regular els ensenyaments no reglats de música i dansa i que 
permetrien un segell de qualitat per a les escoles que s’hi vulguin acollir.  
 
Demana una reunió per recollir les opinions dels membres de l’associació.  
 

 
11. Torn obert de paraula 

 
Amb la presència del Sr. Jordi Blanch s’obre el torn d’intervencions dels assistents a 
l’assemblea. 
 
- El Sr. Ignasi Gómez (EMM Mataró) posa sobre la taula el paper de la inspecció del 
Departament d’Ensenyament, segons ell, poc útil per a les escoles. Pensa que el 
decret del 1993 ha propiciat el creixement de les escoles de música, posant accent a 
la qualitat.  
 
- La Sra. Núria Sempere (EMM L’Hospitalet) demana la necessitat d’accés del 
professorat de les EMM als plans de formació del Departament d’Ensenyament. 
 
- La Sra. Anna Grinyó (ACEM) demana que inspectors amb coneixements en el món 
de la dansa. També pensa que la música i la dansa haurien d’estar integrades a 
l’educació primària amb professorat titulat. 
 
- La Sra. Carolina Rius (EMM Eixample de Barcelona)  demana jornades intensives a 
primària per compatibilitzar millor els estudis musicals. També parla de la problemàtica 
per homologar les titulacions estrangeres 
 
- La Sra. Montse Anguera (EMM Roda de Ter / L’Esquirol) pensa que la “carpeta 
vermella” (dades anuals dels centres) és molt poc pràctica i mal dissenyada. Caldria 
tenir un sistema online i la possibilitat que aquest servís per a la gestió periòdica del 
centre. 
 
- El Sr. Carles Farràs explica que l’ACEM passarà als seus socis un esborrany del nou 
decret. Tramet l’angoixa per la situació econòmica que, de moment, ha portat a una 
rebaixa del 25% en l’aportació de la Generalitat i que farà insostenible el manteniment 
de tots els serveis.  Les escoles estan planificant per al proper curs sense saber res 
del nou finançament. Demana si realment el departament vol tenir una xarxa d’escoles 
municipals de música. També qualifica d’inútil la feina que porta la introducció de les 
dades anuals i qüestiona el paper de la inspecció. Reclama possibilitat de formació per 
part del Departament d’Ensenyament ja que l’ACEM actualment està fent un paper 
substitutori.  
 
- El Sr. Ignasi Gómez parla de dues realitats: conservatoris i escoles de música. Amb 
el model actual es substitueixen conservatoris per escoles de música. Si no es 
financen les escoles cal finançar conservatoris. Les escoles són una realitat històrica 
que poden desaparèixer. 
 
- la Sra. Carolina Rius pensa que els nens i les nenes potser no tindran l’oportunitat 
d’estudiar música en un centre públic.  
 
El Sr. Jordi Blanch respon que molts dels temes no poden ser respostos,. Ho 
expressarà al Departament en la mesura que pugui. Explica que des de la Generalitat 
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es té una percepció positiva de les escoles de música. El problema és que actualment 
no es pot traduir en fets ja que bona part del pressupost l’absorbeix el sistema de 
règim general i no en queda per a la resta. Pel que fa a la inspecció explica que és 
generalista i que és complicada l’especialització. També admet que es podria treballar 
per millorar-ne l’utilitat  i que intentarà vehicular la demanda. Respecte a l’horari 
intensiu a primària pensa que és un tema molt complex i difícil. Respecte a les 
titulacions estrangeres explica que depenen del Ministerio d’Educación. Finalment 
parla del finançament, un tema que no li correspon i que ho transmetrà al 
Departament. 
 
- La Sra. Núria Sempere pensa que el finançament afecta a la planificació. Demana 
quin model vol la Generalitat, conservatoris o un model com l’actual amb escoles de 
músic que cada vegada doni accés a més alumnes.  
 
Finalment el Sr. Carles Farras agraeix la presència del Sr. Jordi Blanch en moments 
tant difícils com els actuals.  
 
Abans de donar l’assemblea per acabada s’acorda que la propera assemblea serà 
el dia 7 de març de 2013. 
 
 
Barcelona, 17 de març de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


