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LA INCIDÈNCIA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JULIÀ CANALS EN 
L’ACTIVITAT CULTURAL DE LA VILA 
 
 
L’Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei neix l’any 1979 arran de la 
instauració del primer Ajuntament democràtic, com a necessitat de proporcionar a la 
gent del poble l’accés a un sector molt important de la cultura i del nostre patrimoni 
com és la música. 
 
El professorat de l’escola valora la música com a part important de l'educació i la 
formació integral de la persona. L’escola de música vol oferir una educació musical amb 
una base prou sòlida i fomentar la pràctica musical com a mitjà de comunicació artística 
i expressió personal. En aquesta mateixa direcció, serà important el treball col·lectiu i 
per això l’escola de música preveu la participació dels alumnes en grups de cant coral i 
en conjunts instrumentals dirigits pel mateix equip de professors. Aquestes activitats 
són molt importants per inculcar en els alumnes un ferm esperit de col·laboració i de 
respecte pels companys, i per fomentar el treball acurat del repertori, la puntualitat i 
l’ordre als assaigs. 
 
Per tal d’emfasitzar encara més el valor comunicatiu de la música, es té cura que els 
alumnes participin en audicions i concerts, ja sigui amb actuacions individuals o 
col·lectives.  
 
D’altra banda, creiem que és imprescindible que l’escola de música se senti implicada 
en la vida i en les accions que tenen lloc a la vila de Molins de Rei, i que la feina que es 
realitza dins l’escola tingui una projecció de portes enfora de la qual en puguin sortir 
beneficiats el màxim de  sectors de la població. 
 
Amb el pas dels anys, l’escola de música ha anat incorporant noves activitats i actuacions 
per als alumnes que, a més d’oferir-nos oportunitats renovades de mostrar i sentir 
valorada la nostra tasca, estem segurs que han aportat un enriquiment considerable a 
l’activitat musical de la vila de Molins de Rei. 
 
Tot i que la majoria de col·laboracions de l’escola de música ja estaven consolidades, 
l’actual situació de pandèmia ens ha obligat a suspendre-les els dos últims cursos. 
Darrerament hem pogut recuperar aquelles que permetia la normativa del moment i 
també hem fet alguna actuació nova amb caràcter puntual. 
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EXPLICACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 

Concerts a la Llar Municipal d’Avis 

L’Escola Municipal de Música ofereix a la Llar Municipal d’Avis Dr. Josep Mestre dos 
concerts cada any: per Nadal hi va un conjunt instrumental i per Sant Jordi hi participa 
un grup de cant coral. Aquesta activitat és molt educativa per als alumnes i els avis 
esperen amb molta il·lusió la seva visita, ja que els aporta alegria i els fa trencar la rutina 
de cada dia. 
 

Cantada de Nadales 

La Cantada de Nadales va néixer amb la voluntat de realitzar alguna activitat que 
aplegués els alumnes i les seves famílies. Després de fer un assaig a l’escola amb les 
famílies que s’hi han apuntat, amb direcció i acompanyament instrumental a càrrec del  
professorat, ens desplacem a la Plaça de la Vila per fer la cantada, a la qual és benvingut 
tothom qui vulgui afegir-s’hi. Normalment s’hi arriben a aplegar un centenar de vilatans. 
Aquesta activitat contribueix a mantenir ben viva una tradició tan valuosa com la de 
cantar nadales, fent-la accessible a tot el públic. L’Escola de Música l’organitza 
juntament amb la Regidoria d’Infància i Famílies, que a més de garantir el suport tècnic 
obsequia els participants amb xocolata desfeta. 
 

Música al carrer 

Aquesta activitat permet que els grups instrumentals de l’Escola de Música i altres 
agrupacions de joves músics de la vila (Escola de Grallers de Molins de Rei, Taller 
Triamúsica, Projecte Com sona l’ESO de l’Institut Bernat El Ferrer) surtin a la Plaça de la 
Creu a oferir les seves actuacions. Aquest acte aplega molt públic, ja que als familiars i 
amics dels artistes cal afegir tota la gent que transita pel carrer i s’atura a escoltar. 
S’organitza al voltant del 21 de juny per celebrar la Festa de la Música. Aquesta activitat 
compta amb el suport de la Regidoria de Joventut, que hi aporta la sonorització i 
producció tècnica, i amb la col·laboració de l’AMPA, que convida a berenar els 
participants. 
 
Col·laboració amb altres regidories 
 
Tot i que l’escola de música pertany a la regidoria d’Educació, cada any, des de diverses 
regidories, és requerida la nostra participació amb alguna actuació dels alumnes per 
amenitzar o acompanyar alguns dels actes que es realitzen a Molins de Rei. 
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Algunes d’aquestes intervencions ja són habituals: 
 

- Acte de la Lectura del Manifest de Rebuig a la Violència envers les dones, 
organitzat el 25 de novembre per la Regidoria de polítiques d’igualtat dones-
homes:  actuació d’un grup instrumental o de cant coral.  

- Mostra d’Entitats Sociosanitàries organitzada per la Regidoria de Salut Pública: 
concert a càrrec dels infants dels grups de 4 a 7 anys. 

- Festa per la inclusió social organitzada per la Regidoria de (dis)capacitat i entitats 
del tercer sector de la vila: participació d’alumnat d’instrument. 

 
Altres col·laboracions són esporàdiques: 
 
Concerts de Festa Major (Regidoria de Cultura) 
Entregues de premis: Concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda (Regidoria de 
feminismes i alliberament LGTBI), Premi teatre memorial Margarida Xirgu (Regidoria de 
Cultura). 
Homenatges: Acte d’homenatge a les víctimes de la pandèmia (2020) 
Inauguracions: Espai dedicat al record Perinatal al Cementiri Municipal (2021). 
Jurats: Totes les edicions del Concurs de música per a grups locals Empalmat (Regidories 
de Joventut i Cultura). Aquest curs la Regidoria d’Infància i Famílies també ens ha 
demanat la participació d’un professor en el jurat del XVI Concurs de dibuix infantil i 
juvenil Lluís Fisas i Moreno, ja que la temàtica d’aquest any era Recordant a Pau Casals. 
La música i la Pau. El lliurament de premis ha comptat amb l’actuació del professor de 
violoncel. 

 
Col·laboració amb entitats de la Vila 
 
L’escola també atén les sol·licituds de les entitats de la vila sempre que li és possible. 
 
Cal destacar la participació consecutiva durant 13 anys seguits (2008-2020) a la Marató 
que el Banc de Sang organitza en el marc de la Fira de la Candelera. 
 
També hem ofert actuacions en festivals benèfics: Festival AFANOC Posat la gorra (2011-
2012) i a la Gala benèfica de l’AECC (2016). 
 
Aquest curs hem programat diverses col·laboracions: 
Festival del Cinema de Terror: Concert de BSO a càrrec de les orquestres Cadència de 
Corda i Vent, acompanyant una xerrada sobre bandes sonores, amb motiu de la seva 
40a edició. 
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Associació de comerciants Molins Comerç: Concert de les orquestres de corda i vent a la 
Fira de Nadal. 
Foment Cultural i Artístic: Atès que col·laborem estretament amb aquesta entitat, ens 
han demanat un concert amb motiu de la celebració del seu centenari. 
 
Col·laboració amb Ràdio Molins de Rei 
 
Des del mes de setembre de 2008 l’Escola de Música realitza una col·laboració mensual 
amb Ràdio Molins de Rei, que ens reserva un espai al seu programa matinal Bon dia i 
bona hora. La participació de l’escola consisteix en anar-hi amb alguns alumnes que, a 
més de ser entrevistats, ofereixen la interpretació d’alguna peça musical. 
 
Audicions a les Escoles 
 
L’Escola Municipal de Música Julià Canals organitza cada any, juntament amb la 
Coordinadora de Mestres de Música, audicions adreçades a tots els escolars de primer 
curs de Primària. Aquestes audicions consisteixen en actuacions d’alumnes de l’escola 
de música que van acompanyades d’explicacions dels professors sobre els instruments i 
sobre el repertori que toquen. Es fan a l’Auditori de l’escola dues setmanes abans de 
Setmana Santa i s’organitzen en cinc sessions repartides en tres dies. La realització 
d’aquestes audicions va ser una iniciativa de l’AMPA de l’escola de música, que convida 
a esmorzar els alumnes que hi actuen. 
 
Projecte comunitari 
 
El curs 2020-2021 es va començar a treballar en el projecte Sóc músic! amb el propòsit 
de fer extensiva la pràctica musical al major nombre d’infants possible, principalment a 
aquells que per condicionants econòmics i familiars tenen dificultats per incloure-la 
entre les seves activitats extraescolars. 
 
 S’ha escollit l’escola El Palau com a destinatari d’aquest projecte pilot, per tractar-se 
d’una escola inclusiva. S’ha acordat formar un conjunt instrumental de corda, a càrrec 
dels professors de violí i violoncel de l’escola, amb els alumnes del grup classe de 4t de 
Primària. Les sessions seran setmanals d’octubre a maig i el curs 2021-2022 
excepcionalment han començat el mes de gener. 

 
Estem convençuts que cada una de les activitats que hem relacionat no només té un 
valor educatiu per al nostre alumnat, sinó que contribueix al retorn social i a la funció 
dinamitzadora de la cultura que correspon al servei de l’escola de música. 


