


Som una associació d’escoles de música de 

tot Catalunya i treballem per aconseguir que 

l’ensenyament de música sigui un servei a 

l’abast de tothom i tingui una funció formativa, 

social i cultural. 

“Una escola per a totes les edats, per a totes les 

músiques i per a totes les necessitats”  

Ens movem per assolir aquest objectiu i per tenir un país 

amb una xarxa d’escoles de música àmplia i de qualitat. 

L’acem forma part de: 

UEMyD (Union de Escuelas de Musica y Danza) 

EMU (European Music School Union) 

JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) 

Consell Català de la Música 

Acadèmia Catalana de la Música 

Oferim una gran varietat de recursos que faciliten la gestió 

dels centres i que permeten acostar la música a tothom. 

Formació, activitats, assegurances, debat, coordinació per 

zones, representació,… 

Qui som? 
Què fem? 



Província de Barcelona:  

86 escoles associades 

Província de Tarragona:  

19 escoles associades 

Província de Lleida:  

13 escoles associades 

Província de Girona:  

12 escoles associades 

130 escoles associades  

2.478 professionals 

35.557 alumnes 

Presència al  
territori 



1998 

V Festival de Joves Músics Europeus a Barcelona 
‣ 10.000 músics d’arreu d’Europa 

‣ Concert inaugural al Palau Sant Jordi 

2008 

15è Aniversari ACEM 
‣ Trobades/assajos previs a Girona, Reus, Lleida i L’Auditori de Barcelona 

‣ Concert al Palau Sant Jordi amb 4.000 músics i 10.000 persones de públic 

‣ Música Original d’Albert Guinovart | Direcció Salvador Brotons 

2009 

Festa de l’Aigua al Port Olímpic 
‣ Cantata Embavalits (Text de Josep Pedrals, Música de Xavier Maristany 

‣ 400 participants de les Escoles de Música i Dansa 

2013 

20è Aniversari ACEM 
‣ Cantata amb 2.000 nens i nenes al Parc del Fòrum de Barcelona 

‣ 6000 persones de públic 

2013 i 2016 

Trobades Fiddle de Catalunya 
‣ 500 alumnes de corda participant 

‣ 1900 persones de públic  

2014 

Acte institucional diada 2014 
‣ 300 violoncels al Born de Barcelona 

Activitats  
destacades 





Volem celebrar aquests 25 anys de trajectòria amb un 

programa d’activitats obert, participatiu i multitudinari que 

fomenti  la col·laboració entre escoles i potenciï l’intercanvi 

d’experiències entre els alumnes. 

L’ACEM agrupa escoles molt diferents i alumnes de diverses 

edats i nivells. Volem que tots puguin participar activament 

creant xarxa entre els centres d’arreu del territori i que aquesta 

celebració dels 25 anys de l’ACEM sigui una experiència única i 

emotiva 

També volem aprofitar l’ocasió per involucrar la resta de la 

comunitat educativa professionals de referència del, institucions i 

famílies, amb la voluntat de que tothom es faci seva aquesta 

celebració. 

Fem 25 anys 



Perquè  aquesta celebració? 

  Ens han confirmat  

la participació: 
 

81 escoles 

  6.500 

alumnes 
 

 
‣ Celebrar els 25 anys de l’ACEM és l’excusa per mostrar a tot el país la valuosa 

tasca que fem des de les escoles de música.  

 

‣ Un gran moment per explicar que les escoles de música són un patrimoni per al 

país que ha costat molts esforços construir i consolidar 

 

‣ Una oportunitat per celebrar que les escoles de música funcionem i estem vives, 

que malgrat els entrebancs i les dificultats dels darrers anys estem en un dels 

nostres millors moments: més alumnes, més professorat, més activitats, més 

implicació de les famílies...una realitat que ens omple d’orgull! 

 

‣ Volem que aquests 25 ens permetin ajuntar les diverses realitats de les escoles: 

gent de totes les edats, de diferents estils i  cultures i d’arreu del territori, fent 

participar tant les grans ciutats com els municipis més petits. 

 

‣ Fer 25 anys ens permet organitzar una gran festa: una experiència per compartir i 

una vivència que quedarà per sempre. 
 

‣ L’aniversari permetrà que els alumnes visquin una experiència especial i 

inoblidable participant en un gran projecte que els omplirà d’il·lusió i motivació 

durant tot el curs. 

 

‣ I perquè sí, perquè la música ens fa més feliços. 
 



Programa  
d’activitats 
Durant tot el curs 2017-18 la celebració 

del 25 aniversari de l’ACEM serà 

present a les escoles i al territori 

combinant el vessant pedagògic amb  

trobades, concerts i un to festiu que 

s’escamparà pels pobles i ciutats que hi 

participin o acullin activitats. 

El 25 aniversari  

a les Escoles de Música 
‣ Serà un dels eixos de la programació anual d’aquest curs de les 

escoles de música que participin: un projecte especial 

‣ Es prepararà el repertori a les classes d’instruments i als 

conjunts instrumentals i vocals de les escoles. 

‣ S’enviaran les partitures a finals de setembre 

Trobades parcials 

El 25 aniversari al Territori 
‣ Creació de 6 formacions musicals 

‣ Una trobada per cadascuna de les formacions  a diferents ciutats de la 

geografia catalana 

‣ Matí de treball i assajos amb el/la director/a + concert a la tarda obert al públic 

Creació de l'Acem Jazz Ensemble 
‣ L’ Acem Jazz Ensemble serà integrada per una selecció d’alumnes més destacats de 

les escoles de música de l’ACEM 

‣ Es farà un stage de cap de setmana + concert a la Seu d’Urgell  

‣ Neix amb la intenció de tenir continuïtat més enllà del 25 aniversari 

Concert Final: 10 de juny 2018 
‣ Matinal musical al RCDE Stadium de Cornellà – El Prat 

‣ Concert amb temes de les 7 formacions i una obra original conjunta creada 

per Manel Camp. 

‣ 7.000 músics 

‣ 20.000 espectadors 



Formacions i Trobades 

Fiddle 
‣ Instruments de corda fregada 

‣ 1200participants aproximadament 

‣ Dirigeix Oriol Saña 

Guitarres 
‣ Guitarres acústiques i elèctriques i baixos 

‣ 800 participants  

‣ Dirigeix Xavi Grau i Bernat Guàrdia 

Banda  
‣ Instruments de vent 

‣ 1700 participants 

‣ Direigeix Albert Gumí 

Percussió 
‣ Instruments de percussió clàssica i moderna 

‣ 350 participants aproximadament 

‣ Dirigeix Àngel Pereira 

Cor 
‣ Cantaires de diverses edats 

‣ 1700 cantants 

‣ Dirigeix Montse Meneses 

Tradicional 
‣ Instruments tradicionals i de cobla 

‣ 250 participants aproximadament 

‣ Dirigeix Marcel Casellas 

Les activitats del 25 aniversari giraran a l’entorn de 7 formacions on participaran 

els alumnes a partir de 9 anys de les escoles de música de l’ACEM. Les escoles 

treballaran el repertori durant el curs incorporant-lo en el seu dia a dia.  

Totes les formacions participaran al concert final al RCDE Stadium de Cornellà – 

El Prat. 

 

 

Dansa 
‣ Ballarins de diverses edats 

‣ 300 ballarins/es 

‣ Dirigeix Ana Garcia 



Dates i llocs activitats 
Trobada-concert Data Lloc 

Fiddle Diumenge 4 febrer MNAC a Barcelona 

Cor Dissabte 3 març Pavelló Nou Congost Manresa 

Guitarres i baixos Dissabte 10 març Pavelló Barris Nord Lleida 

Banda Diumenge 18 març Tarraco Arena (Tarragona) 

ACEM Jazz Band 
Diumenge 25 març 

 
La Seu d’Urgell 

Tradicional i cobla Dissabte 14 abril Pavelló St Feliu de Guíxols 

Percussió Diumenge 15 abril Pavelló St Cugat del Vallès 

Dansa Dissabte 12 maig Esparreguera 

Concert final Diumenge 10 juny RCDE Stadium Cornellà – El Prat 



L'ACEM Jazz Ensemble, és una formació creada per a la celebració del 25è aniversari però que vol tenir continuïtat més enllà del de l’aniversari de 

manera que els joves alumnes amb més talent de les nostres escoles en puguin anar formant part cada any.  

 

Enguany, aquesta formació estarà dirigida per Sergi Vergés i l’integren els  32 alumnes de jazz més destacats d'entre 13 i 18 anys de les escoles de 

música de l’ACEM. 

ACEM Jazz Ensemble 

Sergi Vergés dirigirà l’ACEM Jazz Ensemble 

Selecció 
La selecció d’aquests alumnes s’ha fet en base a criteris d’excelència musical i de 

representació territorial. Es van presentar un total de 62 persones i s’han escollit 32 joves 

músics procedents de diferents ciutats de Catalunya.  

 

Dates i Lloc 
‣ Del 23 al 25 de març de 2018  

‣ A la Seu d’Urgell  

 

Stage   
Els alumnes seleccionats  realitzaran un stage de treball intensiu durant un cap de setmana a la 

Seu d'Urgell que culminarà amb un concert obert al públic. A més també participaran al concert 

final del 25 ACEM al RCDE Stadium el 10 de juny. 

 

Experiència 
Formar part de l’ACEM Jazz Ensemble és una oportunitat de luxe per treballar i conviure amb 

un director de la talla del Sergi Vergés i una gran oportunitat per gaudir i compartir 

experiències amb altres alumnes d’escoles de tot el país.  

 

 



Concert final  
al RCDE Stadium de Cornellà – El Prat 

 

El fi de festa serà el 10 de juny al matí al 

camp de futbol del RCD Espanyol. 

Cada formació tocarà un tema i 

acabarem amb una obra creada per 

l’ocasió pel Manel Camp interpretada 

conjuntament pels 6.500 músics. 

Els familiars que ho desitgin podran venir 

de públic comprant prèviament l’entrada.  

 

 

 

Diumenge 10 de juny 

6.500 músics  

Un tema conjunt dirigit pel Manel Camp 

Més de 20.000 espectadors 

 

 



T’ho perdràs? 
Vídeo “Acem 15 anys, Sant Jordi 29 març 2008 "units per la música“ 
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