
CONCERTS 
Un dels aspectes diferenciadors de l’Escola de Música – 
Centre de les Arts és el contacte entre alumnes i públic. El 
concert és el moment on els estudiants poden presentar 
allò que han assolit  i el que classe rere classe han estat 
treballant. S’enfronten al públic com si fossin professionals i 
adquireixen la responsabilitat de qui puja a un escenari. 
Aquest curs 2013-2014 els alumnes han ofert més de 140 
concerts. Des dels concerts de Nadal fins als de les Festes 
de Primavera passant pel Dia de la música, la Festa Major de 
Bellvitge, a l’acte institucional de l’11 de setembre, les Fira 
de comerciants o el dia de Sant Jordi, entre molts d’altres. 
Els nostres petits i grans músics han gaudit de la màgia del 
directe.  

 

AULES OBERTES 
 
Al desembre i a l’abril  
l’EMCA ofereix la 
possibilitat a la família de 
l’alumne de presenciar les 
classes i descobrir la 
metodologia i la dinàmica 
de l’estudi. Gràcies per 
participar de l’estudi dels 
vostres fills! Us 
encoratgem a repetir l’any 
que ve! 
 

ESCOLA DE MÚSICA  
CENTRE DE LES ARTS 

CURS 2013-2014 

L’Escola de Música Centre de les Arts acaba el curs 2013- 2014 amb un resultat d’allò 
més satisfactori. Avui ja són 1300 alumnes i 42 professionals que fan possible que 
l’educació artística a la ciutat de L’Hospitalet sigui un referent mundial. Continuem fruint 
de la música, el teatre i la dansa un any més i ho volem compartir amb vosaltres.  Us 
oferim un recull breu d’algunes de les activitats que hem fet aquest any.  
Bon estiu i fins el curs que ve! 
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FESTA DELS SÚPERS 
La 17a festa multitudinària del Club Super 3 va 
comptar amb la música dels nostres alumnes per 
segon any consecutiu. La festa, que es presentava 
amb el lema “Connectem”, va concloure amb un acte 
multitudinari a l’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc. 
Allà, el Big Ensemble va tocar per més de 150.000 
espectadors. Va ser una experiència molt divertida 
pels nostres joves! 

Alumnes de quart curs de les escoles Ausiàs March, 
Charlie Rivel, Lola Anglada i Pau Vila, del projecte 
"Orquestra a l’escola", han participat en l’acte 
d’inauguració de les II Jornades Educació Avui 
organitzades per la Fundació Jaume Bofill, així com un 
grup de clarinets i la banda d’Steel drums i gralles. 
Aquestes jornades són un espai de referència 
generador de reflexió i debat sobre la situació actual i 
els reptes futurs de l'educació a Catalunya. Estem molt 
agraïts per haver estat convidats a mostrar els 
resultats dels nostres processos d'aprenentatge i a 
explicar els processos que els fan possible.  

C 

II JORNADES D’EDUCACIÓ AVUI 
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PRESENTACIÓ LLIBRE 
GUITARRA MANOUCHE I 

A B 

El 26 de setembre del 2013 es va 
fer la presentació del llibre 
“Introducció a la guitarra manouche 
Vol.1”  És el primer d’una col·lecció 
de tres llibres que correspon als tres 
primers cursos de guitarra 
manouche bàsica de l’Escola de 
Música - Centre de les Arts. L’autor 
és el nostre professor i coordinador 
de jazz manouche, l’Albert Bello. 

L’11 de juny es va fer un 
concert amb els combos de 
jazz manouche a la mítica Sala 
Salamandra. Allà van presentar 
el segon CD enregistrat amb 
temes clàssics de l’estil. Els 
nostres alumnes han fet una 
gran feina! 

INTERCANVI AMB 
ALTRES ESCOLES 

Els alumnes de l’EMCA han tingut l’oportunitat de 
compartir concert amb alumnes d’altres centres 
com les escoles municipals d’Esplugues de 
Llobregat o de Martorell i l’escola LAM d’Igualada. 
Va ser tot un èxit! 
També destaquem l’intercanvi amb Gal·les que va 
fer l’escola Ramón y Cajal. 
Seguim apostant per establir vincles i interactuar 
amb altres escoles. 

PRESENTACIÓ CD  
JAZZ MANOUCHE 

 POP ROCK 
També a la Salamandra l’àrea 
de pop-rock va dedicar tot un 
concert als Beatles! 
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A B C 

D E F 

ORQUESTRA SIMFÒNICA 

L’orquestra simfònica és un projecte on conflueixen els estudiants d’instruments simfònics de 
l’EMCA i els alumnes del programa “Orquestra a l’escola” que segueixen les  escoles Ausiàs 
March, Charlie Rivel, Lola Anglada, Pau Vila i Ramón y Cajal. Amb el rigor i la qualitat musical 
que ha adquirit aquest any, ha participat en molts esdeveniments dels quals destaca el 
concert “Et toca a tu” on va compartir la Sala Pau Casals de L’Auditori de Barcelona amb 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i els nens i nenes del Casal 
d’infants del Raval. Va ser un concert emocionant! 
 
Per una altra banda, el concert de final de curs al Teatre Joventut va comptar amb una 
sorpresa. El cantant Antonio Orozco va compartir la coneguda cançó “Devuelveme la vida” 
amb els alumnes de l’orquestra simfònica i el combos de pop rock. Un concert que no podrem 
oblidar! 
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FESTIVAL UN MUNT DE MOTS I 
 EL CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS 

B 

D 

El 20 d’octubre la Banda d’Steel drums van participar en la tertúlia de contes i cançons del 
Festival Un munt de mots. Van interpretar els sons rítmics i trepidants del Carib per 
acompanyar l’espectacle brasiler sobre la creació del món i la convivència en harmonia amb la 
natura. Durant el festival Tradicionàrius diversos grups de l’EMCA van participar a les matinals. 

TOC D’INICI 
L’orquestra de ministrils de 
l’EMCA funda, amb músics 
de les entitats de la ciutat, 
la Banda Provençana! Una 
orquestra d’instruments de 
vent i de percussió que dóna 
vida al Ball de la Balsa i que 
interpreta les músiques de la 
imagineria popular de la 
nostra ciutat. La Banda 
Provençana inaugura –
després del pregó- les 
Festes de Primavera! 
 

CLASSES MAGISTRALS 
Ja fa dos anys que es fa el cicle “Entre les cordes” organitzat per l’Àrea de jazz manouche i 
estem molt contents de la resposta dels alumnes. Aquest curs han impartit les classes alguns 
dels màxims referents de l’estil com per exemple: Tchavolo Schmitt, Sebastien Giniaux, Samy 
Daussat, Gwen Cahue, Fiona Monbet, Dave Mitchell i dos dels nostres professors Oriol Saña i 
Albert Bello. L’Escola de Música aposta pel jazz manouche amb els millors músics! 



 

 

FESTIVAL 
DJANGO L’H 

 
El Festival Django L’H 2013 es 
va dur a terme del 20 al 23 de 
novembre i va ser un èxit 
d’audiència. Ja són quatre 
edicions i aquest cop vam 
gaudir de concerts de gran 
nivell musical, en especial de 
l’actuació de Tchavolo Schmitt 
a l’Auditori Barradas.  
 
 
Els alumnes de l’escola van 
participar, un any més, tocant 
en locals de la ciutat. Esperem 
amb moltes ganes la propera 
gran trobada manouche de la 
ciutat! 
 

CASAL D’ESTIU 
La primera setmana de juliol és la setmana del Casal d’Estiu! Els joves han estat assajant les 
cançons de moda i per finalitzar s’han transformat en estrelles i ens han ofert unes 
actuacions molt divertides i els infants han descobert les cançons i els ritmes de Grècia, 
Noruega, el Piemont i Finlàndia.  
La millor manera de començar l’estiu és amb música! 



 

 

 

HOMENATGES  
 
D’Espriu a Paco Candel. Ha 
estat un curs d’homenatges 
als grans autors del país. 
Els estudiants de pop-rock 
van presentar en diverses 
ocasions el seu “He mirat 
aquesta terra” i els 
estudiants de teatre una 
adaptació de Els altres 
catalans de Paco Candel en 
col·laboració amb el CNL i 
Pentateatre atòmic 
estrenada al Centre Cultural 
Claveles 

TEATRE 
L’àmbit de teatre ha tingut aquest curs un desenvolupament extraordinari presentant al 
Centre Cultural la Bòbila obres de teatre de text d’autors nacionals i internacionals així com 
teatre de gest a través dels quals els alumnes han pogut experimentar el gust per l’exigència 
en el treball a l’aula i en la presentació en públic. Creixem amb el teatre! 

LA FAGOTADA 
Els fagotistes s’ajunten any rere any en una ciutat catalana… Aquest any 90 fagotistes han 
estat junts a L’Hospitalet!  


