
Aquest curs, els vostres fills han anat 
o aniran a l’Espai l’Amistat a veure 

un espectacle musical organitzat per la 
Coral l’Amistat. 

I us pregunteu: Qui són?, Per què ho fan? 
Des de quan? Pels que no ens conegueu, 
la nostra entitat, integrada actualment 
per uns 30 cantaires i dirigida per Esther 
Doñate, va néixer l’any 1972, quan un 
grup de dones s’incorporà al cor d’ho-
mes existent que anava a plegar per falta 
de veus.  És per això que un dels principis 
de la nostra entitat és mantenir la tradi-
ció del cant coral a Premià i, per extensió, 
la cultura musical.

A part de la nostra activitat setmanal 
d’assaigs i classes de tècnica vocal, pel 
dinamisme i compromís de la nostra 
entitat amb el poble que l’acull, hem 
fet concerts, cantades al carrer i al casal, 
estrenes d’òperes, musicals, grans con-
certs simfònics, enregistrament de CD, 
hem col·laborat a la Festa Major, hem 
participat en el consell de Cultura, en 
el grup motor de participació ciutada-
na, hem fet d’ambaixadors de la nostra 
vila en els desplaçaments que hem fet a 
Ordizia (Pais Vasc), Plomelin (Bretanya) 
i Cahors (regió del Lot), hem cantat i 
col·laborat amb d’altres entitats del po- 
ble, etc. 

Tal com us dèiem, afavorir la cultura 
musical a Premià ha estat un dels prin-
cipis de la nostra entitat, i així, al llarg de 
la nostra història hem anant engegant 
nous projectes: el 1978 creàrem la Coral 
Infantils Xirois, el 1981 ajudàrem a crear 
l’escola municipal de música (a la que 
vàrem seguir lligats dins del Patronat de 
l’escola). El 2012, en conveni amb l’Ajun-
tament de Premià, posàrem en marxa la 
I Temporada de Música Clàssica a l’Es-
pai l’Amistat. El 2013 iniciàrem el I Cicle 
d’Espectacles Musicals per a Escolars. 
Enguany ja anem per la VI Temporada i 
pel 5è cicle. 

naments físics dels instruments de vent, 
amb la participació dels alumnes. A les 3 
sessions fetes entre octubre i novembre 
hem fet tres sessions.

Cicle superior (10-11 anys)
i  ESO (12-16 anys) 

Al mes de maig els oferim dos especta-
cles també adequats al currículum com 
són: Història del Rock una audició de dife-
rents obres cabdals a la història d’aquest 
gènere amb imatges de l’època, per a si-
tuar-la en el seu context històric. El con-
junt que l’interpreta està format per: Cris 
Juanico, Miquel Brugués, Sebastià Sau-
rina, Marc Marquès i Joan Solà Morales. 
I L’orquestra viatja, on l’OBF (Orquestra 
Barcelona Filharmonia) ens mostra les 
arrels folklòriques d’una selecció molt 
especial d’obres musicals del s. XX. En 
aquest espectacle s’establiran ponts 
entre el continent europeu i l’americà, 
mentre descobrim els elements més re-
presentatius de cada tradició musical.

En acabar els actes recollim la valoració 
que  dels  mateixos  i  del  material  que  els  
hem donat, ens traslladen els mestres.

En definitiva, treballem per a reforçar 
l’ensenyament que de la música es fa a 
les escoles.

Joan Francesc Altés
Membre de la Coral l’Amistat,

 organitzador de les activitats escolars

Amb aquest Cicle d’Espectacles per a 
Escolars a l’Espai l’Amistat, amb activi-
tats adreçades a alumnes de P3 fins a 
4rt d’ESO, oferim l’oportunitat de gaudir, 
un cop l’any, de música en directe i de 
l’experiència d’assistir a un concert, amb 
músics de primer nivell, sense despla-
çaments amb autocar ni grans inversi-
ons de temps i en un bon equipament. 
També aportem als mestres el material 
educatiu per a un millor aprofitament 
de l’activitat. Les vuit escoles públiques 
i concertades de Premià de Mar, l’escola 
Sta. Anna de Premià de Dalt i l’Institut de 
Premià hi participen. En total quasi 3.000 
alumnes.

Com cada curs, hem posat a l’abast de 
les escoles i instituts 5 espectacles, un 
per cada cicle educatiu:

Educació Infantil (3-5 anys) 

Clarinens de Barcelona Clarinet Players, 
conjunt habitual de l’oferta educativa de 
l’Auditori, que amb quatre clarinets dife-
rents, quatre pastanagues, campanetes, 
llums de colors, panderetes i un vestu-
ari atractiu conformen l’univers sonor 
d’aquest divertit espectacle. Està previst 
fer dues sessions el maig de 2018.

Cicle Inicial (6-7 anys) 

Fantasia del Metall de Barna Brass Quin-
tet, format per instrumentistes de la 
BMB. A l’espectacle, la projecció d’imat-
ges de dibuixos i la música serveixen per 
a presentar els diferents instruments de 
vent metall i canten amb ells tonades 
populars. Entre octubre i novembre hem 
fet 3 sessions.

Cicle mitjà (8-9 anys) 

Descobreix el so metall de Barna Brass 
Quintet, format per instrumentistes de 
la BMB. A l’espectacle barregen la músi-
ca, l’explicació dels instruments amb no-
tes històriques i la demostració dels fo-
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La nostra escola i els 
nostres alumnes es 
beneficien d’aquestes 
propostes

E ls nens i nenes de 1r i 2n van que-
dar encantats amb la presentació a 

càrrec del grup Barna Grass Quintet dels 
instruments de vent-metall. A part de 
familiaritzar-se amb els instruments, van 
poder associar el seu so a músiques molt 
conegudes. El so de cada instrument 
el veiem reflectit darrera els músics en 
la projecció de diferents fragments de 
pel·lícules de Disney que tots coneixíem 
molt bé. Ara el so d’un instrument de 
vent-metall, és també imatge, i la imat-
ge, so. Una manera de no oblidar!

Assumpció Xarrié
Mestra de primer

Descobreix el so del metall 
3r i 4t de Primària

Quina sort van tenir dos nens, un d’ell company nostre de 4rt 
que van sortir a tocar l’instrument que volien. Després, plegats 
vam cantar una cançó.

Ens ho vam passar tots molt bé, però el més important és que 
gràcies a aquests músics i a aquesta encantadora banda, vam 
gaudir dels instruments de vent-metall.

Núria Cuadros
Tutora de tercer

E ls nens i nenes de tercer i quart de primària van anar al tea-
tre l’Amistat el dilluns 20 de novembre a veure l’espectacle 

musical “Descobreix el so del metall”.

De la mà del grup Barna Grass Quintet van poder conèixer els 
instruments de vent-metall. Aquest grup està format per cinc 
persones. Cadascuna toca un instrument: dues trompetes, una 
trompa, un trombó i una tuba.

En començar l’audició, els músics van presentar-nos el seu 
instrument. Van ensenyar-nos les parts de cada un d’ells, van 
explicar-nos l’origen, ja que quasi sempre va sorgir de la neces-
sitat de la gent de comunicar-se, i van mostrar-nos els efectes 
especials que es podien aconseguir amb cada aparell.

En els instruments de vent-metall és molt important la llargada 
del tub per on passa el vent i això ens ho van fer veure amb unes 
mànegues de diferents llargades. Amb mànegues i embuts vam 
acabar creant uns instruments de vent-metall artesanals.

Finalment, van tocar diferents peces on els protagonistes eren 
aquests 5 instruments.

Fantasia del Metall 
1r i 2n de Primària

Neus Puertas Alexandra Liria Lázaro

Eric MuñozCarla Hernández
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