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SETEMBRE 2018 

Participació en l’acte institucional de la Diada de Catalunya 

11 de setembre 

L'orquestra de corda de l'Escola de Música  va participar en l’acte institucional 

davant la tomba del president de la Generalitat a l'exili Josep Irla al cementiri de 

la nostra ciutat interpretant la sardana St. Martí del Canigó i els Segadors. 

 

 

 

 

 

 

 

Participació en l'acte institucional festivitat policia local de Platja d'Aro 

 27 de setembre 

en el marc de la festa patrona de la policia local, un professor de l'escola participa  

actuant conjuntament amb un infant de la població tocant el cant dels ocells. 
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Concert solidari a favor de l'esclerosi múltiple on participa el taller de 

veus de l'escola a Girona. 

 28 de setembre 

El taller de veus de l'escola va interpretar algunes de les cançons del seu 

repertori en el concert que va tenir lloc a la sala magna de la Universitat de 

Girona, compartint escenari amb altres entitats culturals. 

 

 

NOVEMBRE 2018 

Concert de Santa Cecília 

22 de novembre  

El concert de Santa Cecília, realitzat al teatre-auditori Narcís Masferrer, va ser 

curt però amb bon nivell i variat. Varen tocar els alumnes de pas de grau i les 

orquestres i  es van lliurar els diplomes als alumnes que havien fet el pas de 

grau. L’assistència de públic va ser bona. 
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DESEMBRE 2018 

El territori, un gran auditori 

1 de desembre 

La coral de nivell mig 4-5-i 6 de l'escola de música va participar en el concert 

homenatge a Leonard Bernstein celebrat en el teatre auditori municipal. 
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Concert de combos de l'escola de música 

10 de desembre 

Primera audició del Curs 2018-2019 dels tres combos de l´escola, on cada 

formació va interpretar 3 temes del seu repertori; el só del concert va ser 

correcte i els canvis molt àgils tot i les diferents formacions participants, fet que 

va permetre que la duració fos d´1h aprox. 

 

Audició d’adults 

12 de desembre 

En aquesta audició l’alumnat adult de l’escola va mostrar el treball durant els 

primers mesos del curs. El públic va poder escoltar alumnes de violoncel, 

flauta, cant i violí, els quals ens van oferir un repertori variat i ens van fer gaudir 

d’una agradable vetllada musical. 
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Actuació del projecte ConArte 

13 de desembre 

L’orquestra de corda del planter ConArte van realitzar juntament amb alumnes 

de P-5 una petita actuació amb les nadales com a protagonistes. 
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Audició Sant Feliu Gent Gran i Asil Surís 

15 de desembre 

Deu alumnes de violoncel van oferir un concert amb repertori nadalenc on els 

avis de la residència van gaudir escoltant-los i cantant algunes nadales 

populars. 
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Actuació centre cívic Vicenç Bou a Platja d'Aro 

14 de desembre 

El grup de vent de l'escola va realitzar una mostra musical al centre cívic 

Vicenç Bou on es van poder gaudir de la sonoritat de diversos instruments. 
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Cantada Coral Arc de Sant Benet 

16 de desembre 

Cinquanta nens i nenes de les corals de sensibilització i de formació bàsica, 

juntament amb altres corals de la ciutat, van participar en la inauguració del  

pessebre cantant, davant de nombrós públic, les cançons “L’Àngel i els 

Pastors” i “Dimoni Pelut” 

 

Concert Nadal Platja d’Aro 

19 de desembre 

El concert va tenir lloc a la Masia Bas de Platja d’Aro, van participar alumnes de 

violí, violoncel, guitarra, piano i coral i el públic assistent van ser unes 70 

persones. 
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Concert  de Nadal de Sensibilització i Formació Bàsica 1 i 2 

20 de desembre 

Va ser el primer concert del dia i van participar els alumnes més petits de 

l’escola.  El tema del concert van ser les emocions, així van desfilar la ira, la 

tristesa, l’alegria, la sorpresa, l’amor i la por. Va ser un concert molt amè i 

dinàmic que va durar aproximadament una hora i on l’assistència de públic va 

estar al voltant de les 400 persones. 

 

Concert de Nadal de Formació Bàsica 3, 4 i 5 i Nivell Mitjà 

21 de desembre 

Durant aquest concert, el segon del dia, van actuar les corals, l’orquestra (sols i 

juntament amb la coral) i el grup de vent i percussió. El repertori interpretat va 

ser nadalenc i van assistir unes 350 persones de públic. 
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Concert de les corals de Sant Feliu de Guíxols.  

21 de desembre 

L’escola de música va actuar al tradicional concert de corals que es realitza cada 

any a l’església del monestir de Sant Feliu de Guíxols a les 22h amb l'orquestra 

de corda i la coral de Nivell Mitjà. Hi va haver una gran assistència de públic i 

totes les corals varen fer un cant comú com a tancament de la vetllada. 
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Marató de sang al Guíxols Arena 

22 de desembre 

L'orquestra de l’escola de música va participar en la marató amenitzant 

l'ambient amb el repertori treballat durant el primer trimestre.  
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GENER 2019 

Cavalcada de Reis 

5 de gener 

Alumnes de vent i percussió acompanyats per professors i ex-professors de 

l’escola van formar una banda i van desfilar acompanyant la cavalcada de reis 

fins al monestir  interpretant peces nadalenques. La banda va ser molt 

completa i amb un so consistent. 

 

 

 

 

 

FEBRER 2019 

Setmana d’audicions febrer 

Del 18 al 22 de febrer 
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Durant la setmana del 18 de febrer es va realitzar diverses audicions cada dia i 

es va variar el ritme habitual de curs. L’organització va ser molt més fàcil i 

dinàmica, la participació de l’alumnat molt bona, tant en quantitat com en 

qualitat, i l’assistència de públic molt alta. Aquestes audicions es van realitzar a 

l’aula 1.1 i a l’auditori de l’escola a Sant Feliu i a la Masia de Bas a Platja d’Aro.  
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MARÇ 2019 

Jam session al Sunset Jazz 

8 de març 

Els alumnes més grans de l’escola de música es van desplaçar a Girona per 

actuar al Sunset Jazz Club. Els alumnes van mostrar el repertori treballat 

durant la primera meitat de curs i van gaudir de l’experiència de tocar en un 

club de jazz. El nombrós públic assistent es va mostrar entusiasmat amb el 

concert el repertori i les interpretacions. 
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Concert amb Ariel Britos 

10 de març 

L'orquestra de cambra de l'escola, juntament amb l'orquestra del Conservatori 

de Girona, a més d’altres músics de les comarques gironines, van treballar un 

repertori per a l’actuació que va tenir lloc el diumenge 10 de març a Torroella 

de Montgrí. El director va ser Ariel Britos i ens va explicar com el seu projecte a 

Uruguai facilita tocar els instruments de l’orquestra a alumnes de totes les 

edats i els permet avançar sense pràcticament formació específica. 
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XVIII Flautada de les comarques Gironines 

23 de març 

Alumnes de flauta de l’escola de música van participar a la XVIII flautada de les 

comarques gironines a la localitat de Fornells de la Selva. Va ser una jornada 

molt agradable on van tenir classes, assajos, dinar de germanor i concert de 

cloenda. Tant alumnes com famílies  van acabar molt contents amb el 

professors/organitzadors i amb resultat del concert, que va ser un èxit. 
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XI Orquestrada de les comarques gironines  

30 de març 

Deu alumnes de l’escola de música van participar en la XI Orquestrada de les 

comarques gironines. Després de dies d’assajos, el dissabte dia 30 de març es 

va fer el concert “Una història simfònica de la música” a l’auditori Palau de 

Congressos de Girona, dirigit per l’Albert Gumí. 
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Concert de combos a la Oxfam Trailwalker 

7 d’abril 

Diferents combos de l’escola de música van actuar al Passeig del Mar de la 

nostra ciutat per col·laborar amb la cursa solidaria Oxfam Trailwlaker. 

L’escenari va estar situat al costat de l’arribada de la cursa, fou una bona 

experiència per als alumnes participants ja que va poder tocar al aire lliure amb 

un equip de so per amplificar. 
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MAIG 2018 

Intercanvi de l’escola de música amb Regensburg 

Del 1 a l 5 de maig 

Fantàstic intercanvi de l'orquestra de cambra de l'escola de música de 

Sant.Feliu de Guíxols amb l'orquestra de l'escola de música de Regensburg. 

Una bona oportunitat per a compartir experiències musicals amb músics 

d’altres indrets. Durant la seva estada els varem mostrar alguns dels indrets 

caracterítics del nostre municipi i ells ens van poder oferir dues actuacions –a 

Santa Cristina i a Guíxols Flors- de les quals en vàrem gaudir molt. 

  

 

Concert a Santa Cristina d’Aro 

3 de maig 

Increible concert de corda a l’església de Santa Cristina d’Aro amb l’Orquestra de cambra 

de l’Escola de Música de Sant Feliu i l’orquestra de la Musiksxhule de Regensburg 

(Alemania). Tot un luxe poder realitzar aquest intercanvi! 
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Guíxols Flors  

4 i 5 de maig 

Durant el primer cap de setmana de maig l’escola de música va participar en la 

mostra floral que es fa cada any oferint diverses actuacions als jardins del 

monestir. Van actuar un grup format per alumnes de violoncel, un grup de 

guitarres, un altre de flautes i la la Musiksxhule de Regensburg aprofintant la 

seva estada a Sant Feliu de Guíxols.  

 



Memòria d’activitats curs 2018-2019  22 
 

 

 

 

 

Concert al Passeig Rius i Calvet 

12 de maig 

A les 12 del migdia, va tenir lloc al costat del nou espigó el concert de la 

cantata “Els tres desitjos de Rafael Patxot”, una representació musical 

teatralitzada basada en fets i documents reals sobre la vida del mecenes i 

científc ganxó Rafael Patxot.  
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Actuació al Sunset Jazz club 

17 de maig 

Actuació organitzada per els professors Xavi Molina i Luis González per a la 

promoció d’actuacions dels alumnes de l’escola i l’enriquiment dels alumnes 

amb experiències musicals 
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Segona setmana d’audicions 

Del 20 al 24 de maig 

Des del dilluns 20 fins al divendres 24 de maig vam realitzar la segona setmana 

d’audicions del curs 2018-2019. Cada dia de es van celebrar varies audicions 

on el alumnes van mostrar en públic el treball fet durant tot el curs i on també 

van tocar alguns professors amb l’objectiu de donar a conèixer l’instrument del 

qual són especialistes. El format de fer totes les audicions en una setmana ha 

tornat a ser un èxit. 
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Presentació de la cobla Gaziel 

25 de maig 

Concert presentació del projecte de cobla a l’escola Gaziel actuant 

conjuntament amb la cobla la Principal de la Bisbal. Un concert a l’auditori 

municipal ple d’assistència de públic on van poder mostrar allò que s’ha après. 
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JUNY 2019 

Concert del taller de veus 

2 de juny 

Concert del taller de veu de l’Escola de Música de Sant Feliu i Cor Adult de 

l'Escola de Música de Llagostera el passat diumenge dia 2 de juny al teatre 

casino de Llagostera on es va fer una mostra del treball fet al taller de veu. 

 

Audició d’adults 

5 de juny 

Concert cloenda del curs dels alumnes adults de l’escola. Tothom que va voler 

va actuar i, un cop acabades les actuacions, hi va haver un sopar organitzat 

pels alumnes. 
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Centre cívic Vicenç Bou 

7 de juny 

L’escola de música va actuar al centre Avenir Fanalenc en el marc del dia de la 

gent gran fent una mostra d’instruments i promoció de l’escola de música al 

municipi. 
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Percussió al pati de l’escola 

12 de juny 

A les 18:30 va tenir lloc al pati de l’escola una actuació oberta a pares i mares 

on es va poder mostrar l’ampli repertori i vam poder escoltar diversos grups de 

l’aula de percussió de l’escola en diverses formacions com quartets de bateria 

o sextets i octets contemporanis. 
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 Concert  projecte ConArte 

13 de juny  

Els grups participants del projecte planters van oferir l’actuació final a l’escola 

davant dels companys i pares. Van mostrar amb molta il·lusió tota la feina feta 

durant el curs.   
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Concert cobla Gaziel 

14 de juny 

El dijous 14 de juny de 2019 la cobla, que va interpretar tres sardanes, està 

formada pels nens de quart de primària del Col·legi Gaziel i formats per 

professors del col·legi i de l’Escola Municipal de Música a la plaça de 

l’ajuntament. 
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Concert Fi de curs FB3 a NM 

14 de juny 

En aquest concert van participar el grup de guitarres, el grup de vent, 

l’orquestra de corda, el grup de percussió, l’orquestra simfònica i la coral. El 

repertori va ser un homenatge a Leonard Berstein a més de variat i agradable 

per al públic assistent, que va omplir gairebé tot el teatre Narcís Masferrer, i les 

interpretacions de qualitat. 
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Audició de combos de fi de curs 

16 de juny 

Audició dels combos de música moderna al pati de l’escola. El públic assistent 

va gaudir del repertori interpretat, la sonoritat va ser molt bona i l’ambient molt 

acollidor. 
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Concert Fi de curs alumnes de sensibilització a FB2 

18 de juny 

En aquest concert van participar el grup dels alumnes més menuts de l’escola 

mostrant els seus aprenentatges durant el curs. Hi va haver actuacions vocals i 

també instrumentals on, molts, feien els seu debut instrumental.   
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Concert projecte percussió a l’escola Estació 

18 de juny 

Concert cloenda de l’activitat de conjunt instrumental on va haver-hi la 

participació del grup guixolenc Bullit ja que els alumnes varen preparar una 

peça del seu repertori.   
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Audició de fi de curs a Platja d’Aro 

19 de juny 

Audició de fi de curs on els alumnes de violí, guitarra, piano i violoncel  de l’aula 

de Platja d’Aro van mostrar tot lo que han aprés durant el curs. L’acte va durar 

uns 50 minuts i van assistir unes 60 persones. 
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Jam Session fi de curs 

21 de juny 

L’últim dia lectiu del curs els alumnes de grup de vent i de música moderna, 

coral i orquestra van oferir una jam session i un berenar de comiat del curs. En 

aquest acte van participar 30 alumnes, professors i pares. 
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