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ACTA de l’Assemblea general de l’Associació Catalan a d’Escoles de 
Música presa el dia 11 d’abril de 2013 
 
Escoles assistents: 
Escola Municipal de Música  Carles G. Vidiella d'Arenys de Mar 
Escola Municipal de Música Can Ponsic de Barcelona 
Escola Municipal de Música de Berga 
Escola Municipal de Música de Borges Blanques, Juneda i Arbeca 
Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat 
Associació Escola de Música Contrapunt 
Escola Municipal de Música  d'Esplugues de Llobregat 
EM-Centre de les Arts de l'Hospitalet 
Escola Municipal de Música de La Seu d’Urgell 
Escola Municipal de Música i Conservatori d'Igualada 
Escola Municipal de Música de Llavaneres 
Escola Municipal de Música de Manresa 
Escola Municipal de Música de Mataró 
Escola Municipal de Música, Dansa i Teatre de Montornès del Vallès 
Escola de Música i Dansa de Mòra d'Ebre 
Escola Municipal de Música Josep Maria Castella Navàs 
Escola Municipal de Música i Dansa Pallars - Rialp 
Escola Municipal de Música  El Faristol de Roda de Ter i l'Esquirol 
Escola Municipal de Música i Conservatori de Sabadell 
Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent 
Centre Municipal d'Expressió - Escola de Música de Sant Celoni 
Escola Municipal de Música de Sitges 
Escola Municipal de Música de Tarragona 
Escola Municipal de Música de Terrassa 
Escola Municipal de Música  de Torroella de Montgrí 
Escola Municipal de Música de Vacarisses 
Escola Municipal de Música de Vic 
Escola Municipal de Música  Mª Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès 
 
1-. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta ante rior 
S’aprova l’acta per unanimitat dels assistents. 
 
2-. Eleccions càrrecs junta 
Xavier Llobet, secretari, explica que cal renovar dos càrrecs de dos membres 
de la junta que han dimitit des de la darrera assemblea general. Anna Grinyó 
(que tenia mandat fins l’any 2016) i Xavier Batlle (que tenia mandat fins l’any el 
2014). 
 
Es presenten dues candidatures: 
- Núria Pagès (Escola Municipal de Música de Vacarisses) 
- David Ferré (Escola Municipal de Música d’Alcover) 
 
Núria Sempere (EMM L’Hospitalet) demana que els candidats es presentin i 
expliquin les raons per les quals volen ser a la junta de l’ACEM. Es presenta 
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només Núria Pagès perquè David Ferrer ha excusat la seva presència. Explica 
que els seus motius són repte, compromís, serenitat i constància. També per 
aprendre des de dins de l’associació.  
 
Una vegada efectuada la votació per part dels socis assistents a l’assemblea i 
efectuat l’escrutini, el resultat és: 
 
Núria Pagès 17 vots 
David Ferré 13 vots 
En blanc 6 vots 
 
La candidata amb més vots, Núria Pagès, resta elegida en substitució de la 
membre de la junta que li restaven més anys en el càrrec, Anna Grinyó, i tindrà 
mandat fins l’any 2016. David Ferré tindrà mandat fins l’any 2014. 
La presidenta de l’ACEM, Montse Faura, pren la paraula i explica que en les 
properes eleccions a la junta, l’any 2014, no es presentarà de nou al càrrec. 
Agraeix la tasca de l’Anna Grinyó i Xavier Batlle i encoratja als membres de 
l’associació a presentar-se a les properes eleccions per provar l’experiència de 
treballar per l’ACEM.  
 
3-. Presentació i aprovació de la memòria anual 201 2 (document adjunt) 
La memòria ha estat lliurada per escrit als socis. Montse Faura aclareix que hi 
ha hagut 8 baixes però també l’any actual hi ha hagut 10 altes a l’associació 
però que no estan a la memòria perquè corresponen al 2013. 
Ruth Matamala fa una valoració de l’acte del 20è aniversari del 17-03-2013 
malgrat correspongui a la memòria de l’any 2013. Explica que es trametrà una 
carta d’agraïment a totes les escoles participants. L’important és haver-ho fet 
malgrat el problema del temps. Assumeix la crítica de la manca d’un espai 
alternatiu en cas de males condicions meteorològiques però no hi havia 
pressupost per poder habilitar dos espais a la vegada.  
Continuant amb la valoració, pensa que la cantata no va deixar indiferent a 
ningú i que va ser una activitat feta des de la facilitat d’aprendre la cantata. No 
es van poder fer assajos però malgrat això va sortir molt bé. L’acte va ser 
senzill, sense tirar coets i va tirar endavant gràcies a l’esforç de tothom. Es van 
reunir uns 2200 nens i nenes. 
S’aprova per unanimitat la memòria de l’any 2012 
Carme Passolas (Conservatori del Liceu) demana afegir a la memòria els 
temes i els assistents a les reunions a les quals s’assisteix en nom de l’ACEM 
amb interlocutors d’altres entitats o d’organismes oficials.  
 
4-. Presentació i aprovació de l’estat de comptes d e l’any 2012  
Pere Bayona, tresorer de l’ACEM, comenta que els comptes de l’associació 
estan sanejats. Si el 2011 hi va haver unes pèrdues de 484€ el 2012 les 
pèrdues reflectides són derivades de l’avançament de diners per l’acte del 20è. 
Aniversari. Sense aquest avançament el benefici hauria estat de 3000€ 
aproximadament.  
Destaca que dels 9000€ pressupostats per les zones se n’han gastat 2900 i 
que els mateixes zones generen ingressos per les seves activitats. 
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El balanç final és satisfactori per la tresoreria de l’entitat malgrat el retard de 
cobraments de les quotes dels socis i les subvencions d’organismes oficials. 
S’aprova l’estat de comptes per unanimitat 
Carme Passolas (Conservatori del Liceu) demana l’evolució de la procedència 
dels ingressos de l’ACEM.  
Pere Bayona explica que hi ha un descens de les subvencions i quotes però 
que la relació és similar. L’ACEM es manté més per les quotes que per les 
subvencions. També cal que es produeixi en les activitats extraordinàries. 
L’ACEM està aconseguint generar activitat pròpia que genera ingressos i que 
no depenen ni de quotes ni de subvencions. 
 
5-. Presentació de les línies d’actuació de l’any 2 013 
 
Zones 
 
Ruth Matamala, comenta que l’objectiu és fer xarxa. S’explica la creació d’una 
nova zona (zona 7) corresponent al l’Alt Penedès i l’Anoia. S’hi adscriuen 
algunes escoles per temes geogràfics però també per temes d’afinitat. Les 
escoles adscrites a aquesta zona seran: 
Escola de Música Capellades 
Escola Municipal de Música Pau Casals (El Vendrell) 
Aula de Música Cal Figueres (Hostalets de Pierola) 
Escola Municipal de Música Conservatori Professional d’Igualada 
Associació Escola de Música Contrapunt (Llorenç del Penedès) 
Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases (Piera) 
Escola Municipal de Música de Sant Sadurní d’Anoia 
Escola de Música de l’Alt Penedès 
Escola Municipal de Música Mª Dolors Calvet (Vilafranca del Penedès) 
Escola Municipal de Música Mestre Montserrat (Vilanova i la Geltrú) 
 
D’altra banda, Ruth Matamala explica que per la incorporació de la nova zona, 
el pressupost d’activitats per zona baixarà de 1500€/any a 1250€/any. Comenta 
també que es realitzen dues reunions a l’any entre tots els caps de zona. Una 
línia bàsica per l’associació és que les zones tinguin autonomia. 
 
Formació 
 
Carles Farràs fa balanç de les activitats de la comissió de formació. Bàsicament 
dues línies: formadors de prestigi  i no concentrar l’activitat al mes de juliol. 
Actualment hi ha dos cursos amb inscripcions obertes. La comissió de formació 
té un cert punt d’autonomia i la formen persones que no són de la junta: Oriol 
Farré, Núria Sempere, Anna Gonzalez, Teresa Ferrer , Mireia Aguiar i Carles 
Farràs. 
 
Pel que fa als cursos, s’admeten persones externes a les escoles associades i 
també a alumnes de l’ESMUC els quals també tenen descompte. 
 



 

 

4 

 

Rosa Ribera (Conservatori de Terrassa) demana quins criteris es segueixen 
per poder entrar a formar part de la comissió de formació.  Carles Farràs 
respon que no s’ha dit mai a ningú que no i que s’ha comentat de la possibilitat 
de formar-ne part a cada assemblea. Aquesta és l’única comissió externa ja 
que la resta són internes i formades per membres de la junta. 
 
Carme Passolas (Conservatori del Liceu) comenta que han desaparegut 
comissions. Montse Faura respon que ha desaparegut la comissió d’arts i 
reflexió. Ruth Matamala comenta que potser cal publicitar a la web de l’ACEM 
la possibilitat de formar part de les comissions. Rosa Ribera pregunta si hi ha 
més comissions. Carles Farràs contesta que cada persona de la junta té unes 
atribucions i que no hi ha més comissions. Ruth Matamala explica que cada 
comissió s’organitza com creu oportú i es permet que hi hagi persones externes 
a la junta. Montse Catllà (EMM i Conservatori de Vic) comenta que dins de les 
zones hi ha comissions i que potser estaria bé que aparegués a les memòries. 
Ruth Matamala contesta que aquest fet només passa a la zona 6. 
 
Projectes 
 
- Trobada Fiddle -17/11/13 
 
Pere Bayona explica que és una trobada, relacionada amb un congrés 
internacional que es farà a l’ESMUC, sobre Fiddle (violí tradicional sense 
partitura). El promotor és l’Oriol Saña i la trobada serà d’instruments de corda 
fregada. Es buscarà un lloc cèntric però fora de Barcelona. Els participants al 
congrés (del 15 al 17 de novembre) col•laboraran amb l’activitat. El mes de 
juliol es farà una trobada de professors per explicar detalls sobre el material a 
treballar. El problema és que sigui el mes de novembre però  ha de coincidir 
amb el congrés. El dubte és si es farà pagar entrada als espectadors de 
l’activitat una quota d’inscripció per als alumnes.  
 
Ignasi Gómez (EMM Sitges) comenta que coincideix amb un curs de pedagogia 
del violí i que caldrà canviar les dates de la formació. 
 
Carles Farràs destaca que és una proposta que surt de l’ESMUC. També 
comenta que si algú té una proposta d’un espai al seu municipi que ho comenti. 
Cal un pavelló, tarimes, so i neteja a càrrec de l’ajuntament que aculli la 
trobada. Els nens participaran només al concert i no cal una especial 
preparació prèvia. Tot això es comentarà a les sessions preparatòries per als 
professors. Montse Catllà demana les edats dels possibles participants. Carles 
Farràs comenta que no hi ha res decidit i que això dependrà dels organitzadors 
i el professorat de les escoles. Núria Sempere comenta que coincideix amb el 
Festival Jazz Menuts. Pepita Jorba (EMM i conservatori d’Igualada) proposa 
que paguin els assistents com a públic però no els alumnes. Carles Farràs 
respon que s’intentarà que sigui així. 
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Gwido 
 
Xavier Llobet presenta un projecte de l’ACEM per dotar a les escoles d’un 
programari de gestió administrativa i acadèmica que s’adapti a les 
característiques de les escoles de música. Alguns centres utilitzen programari 
pensat per centres de configuracions diverses però es busca un programari que 
tingui una adaptabilitat a la diversitat de models d’escoles de música que hi ha 
dins de l’associació. S’aposta pel programa Gwido, desenvolupat per Francesc 
Espona, actualment professor de les EMM de Navàs i Berga però que ha 
desenvolupat aquest programari de manera paral•lela i a partir de les 
necessitats que se li han anat presentant com a secretari acadèmic de l’EMM 
de Navàs. Des de l’ACEM s’iniciarà una primera fase en una prova pilot amb 10 
escoles, seleccionades a partir de la diversitat geogràfica i també de volum 
d’alumnat. L’ACEM subvencionarà la instal•lació i les escoles hauran d’assumir 
el manteniment que, en principi, s’afegirà a la quota anual de socis.  
 
Núria Sempere aporta la seva experiència com a usuària del programa GUIDO 
i en destaca la seva gran flexibilitat. Ruth Matamala destaca que a més ajuda a 
organitzar l’escola perquè planteja preguntes que potser mai s’han fet els 
equips directius sobre la manera de desenvolupar el projecte de centre.  
 
Línia editorial 
 
Carles Farràs comenta que l’ACEM vol desenvolupar en un futur una línia 
editorial a partir de l’experiència de la Zona 6 d’on han sortir les dues cantates 
que ha editat l’ACEM en uns llibres que combinen text, il•lustració, partitures i 
música enregistrada. L’EMUC ha col•laborat en aquests enregistraments. 
S’explorarà la possibilitat de tenir un segell editorial i un de discogràfic. 
 
Freeangle 
 
Teresa Ferrer comenta que en aquests moments s’està en el procés de difusió 
del projecte i de captació d’usuaris. Montse Faura explica que està costant molt 
que es pengi material, o per vergonya o perquè no es vol compartir. Núria 
Sempere comenta la problemàtica de poder penjar adaptacions de temes 
sotmesos a drets d’autor. Carles Farràs explica que és difícil o per qüestions 
legals.  Rosa Ribera proposa que es cerquin obres i que es demani als 
auditoris que cedeixin els drets. 
 
Serveis al Soci 
 
David Miret comenta que les escoles poden demanar els codis d’accés a la 
zona de socis de la web de l’ACEM per tal de poder descarregar el carnet de 
socis per a l’alumnat. Actualment a la web de l’ACEM es poden veure els 
descomptes que s’ofereixen i que s’està intentant ampliar el ventall de l’oferta. 
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EMU i  UEMYD 
 
Montse Faura explica que L’ACEM ostenta la presidència rotativa de l’UEMYD, 
formada per 216 escoles de 5 comunitats de l’Estat Espanyol. Es comenta la 
trobada que es va fer a Granada i que s’està incentivant a les comunitats que 
encara no tenen associació perquè intentin anar treballant en xarxa. L’UEMYD 
té una nova pàgina web i la propera setmana hi haurà una reunió de la junta. El 
mes de maig hi haurà una reunió de la junta de l’EMU a Polònia. L’any 2016 es 
farà el festival de joves músics europeus a Donostia i és per això que per temes 
operatius es passarà la presidència de la UEMYD al País Basc. 
 
Administracions i entitats 
 
Carles Farràs comenta que cal ser visibles i poder tenir veu a les 
administracions i entitats amb els quals es relaciona l’ACEM. Parla del nou 
decret que regula el funcionament de les escoles de música que en principi ha 
d’entrar en vigor el cues 2013-2014 i que porta uns 5 mesos d’espera. Ha de 
passar pel Consell Escolar de Catalunya com a darrer tràmit per a la seva 
validació. S’han realitzat reunions amb els secretaris generals de polítiques 
educatives, primer amb Lluís Font i després amb el seu substitut, Joan Mateo. 
Aquest darrer va comentar que no hi ha la intenció de deixar les EMM de 
Música sense subvenció però que no hi ha diners i que es buscarà finançament 
a les diputacions.  
 
Pel que fa al finançament de cursos anteriors pendents de cobrament, el curs 
2010-2011 l’avançaran les diputacions i el curs 2011-2012 s’han concedit 
230€/alumnes amb algunes incidències:  
 
- No s’han finançat els alumnes situats a “programes propis”. Des de l’ACEM 
ens posarem en contacte per intentar solventar la situació. 
- Les escoles amb més d’una seu no han rebut finançament per a les seus no 
autoritzades. 
 
Pere Bayona comenta l’enquesta interna sobre la situació de l’escoles 
associades. El resum és que baixa el professorat però no baixa el nombre 
d’alumnes.  
 
Finalment es comenta la carta al Síndic de Greuges respecte a la situació de 
l’alumnat d’instruments tradicionals que no poden convalidar assignatures al 
batxillerat perquè no poden fer la prova d’accés als conservatoris ja que 
aquests no disposen d’aquestes especialitats. Es dona la circumstància que 
l’ESMUC ofereix aquests instruments en el tram d’estudis superiors i això 
suposa un factor discriminatori per als alumnes que escullen aquestes 
especialitats. 
 
S’aproven les línies d’actuació per a l’any 2013 
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6-. Presentació i aprovació si s’escau, del pressup ost de l’any 2013 
 
Pere Bayona presenta el pressupost de l’any 2013 amb l’activitat del 20è. 
Aniversari incorporada. Es preveuen menys ingresso per quotes i més 
subvencions (en aquests moments ja concedides. La partida del 20è. Aniversari 
s’ha aconseguit equilibrar i no ha generat pèrdues gràcies a les subvencions. 
La partida de zones caldrà modificar-la per repartir els fons disponibles per a 
una zona més i com a conseqüència quedaran menys diners per a la resta de 
zones (de 1500€/any a 1250€/a any) 
 
Es proposa el manteniment de les quotes 
 
S’aprova per unanimitat el pressupost per a l’any 2013. 
 
 
7-. Obertura d’un compte a TRIODOS BANK 
S’aprova per unanimitat obrir un compte a l’entitat TRIDOS BANK  
 
8-. Aprovació de la sol•licitud d’alta a la coopera tiva COOP 57 
S’aprova per unanimitat demanar l’alta a la cooperativa COOP 57 
 
9-. Torn obert de paraula 
Montse Catllà pregunta sobre la participació de l’ACEM a la comissió que ha 
format el  Departament d’Ensenyament per discutir els models educatius de les 
escoles de música. Es proposa formar una comissió per discutir aquest tema i 
anar amb una postura consensuada pels socis de l’ACEM. 
Pere Bayona respon que l’ACEM mai pot apostar per un model concret iq eu ha 
de defensar la diversitat de les escoles associades.  
Carme Passolas comenta que el Liceu no va entendre els motius de la 
convocatòria però que a partir d’ara hi assistiran. Destaca que hi ha un 
problema amb els objectius i amb les persones escollides per assistir-hi. 
Carles Farràs comenta que amb el nom de l’ACEM no podem assistir-hi amb 
una postura i opinió concreta. 
Núria Sempere comenta que el tarannà de la comissió són qüestions 
pedagògiques i didàctiques i que tota la discussió no es pot portar al terreny de 
la política. 
Montse Catllà pensa que cal donar veu a persones expertes amb els temes que 
s’hi tractin. 
Pere Bayona opina que podem defensar l’evolució del model d’escola de 
música però no un model concret. 
Yolanda Carmona (EMM Torroella de Montgrí) proposa fer una radiografia dels 
models educatius de les escoles des de les zones.  
Pepita Jorba pensa que el problema és la definició d’objectius. Cal que se’n 
derivin altres accions com un “Parlem de...” que connecti el professorat amb els 
objectius de les institucions. 
Blanca Soler (EMM Arenys de Mar) pensa que el departament està content 
amb la pluralitat de les escoles i troba curiós que això es posi en dubte. 
Montse Faura comenta que es recollirà la proposta de formar una comissió. 
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Carles Farràs explica que en aquestes trobades sempre s’hi assisteix com a 
ACEM, que demanarem objectius clars i que no es firmarà res si no es veu molt 
clar. 
 
Abans de tancar la sessió, es fixa la data de la propera assemblea general per 
al 13 de març de 2014.  
 
 
 
Barcelona, 11 d’abril de 2013 
 
 


