Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya

Nota de premsa Premis AEMCAT 2018
A la 4a edició dels premis AEMCAT corresponents a l’any 2018, el jurat integrat pels
membres de la junta de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya ha decidit premiar
els projectes presentats a les següents categories:
a) Categoria “Projectes, experiències i activitats”. Es premia el projecte “CALAIX DE
MÚSIC” creat per Antoni Miralpeix i Bosch, amb l’assessorament tecnològic del Servei
d’orientació al professorat TIC de Blanquerna (URL) i amb multitud d’altres col·laboradors/es i
creadors/es de contingut.
Calaix de músic pretén ser un Centre de recursos virtu@l per a l'educació music@l, amb
vocació pedagògica, obert, col·laboratiu i sense ànim de lucre. Va sorgir en un procés paral·lel
i gairebé simultani a la creació de la Viquipèdia en català, de la qual en comparteix l’esperit de
creació de continguts lliures i col·laboratius, en un moment en què la creació de continguts
era molt més complicada que a l’actualitat: les xarxes socials i la majoria d’eines de creació
de contingut que coneixem avui no existien.
La idea de la creació del Calaix de músic va sorgir al curs 2001-2002 i es va materialitzar el
2002-2003, amb el suport del servei d’orientació al professorat en TIC (SOPTIC) de
Blanquerna, Universitat Ramón Llull. L’eina utilitzada per al Calaix de Músic 1.0 va ser el
Frontpage, mentre que en la versió 2.0 i 3.0 es va portar a terme amb Google Sites, en la
seva versió antiga i actual, respectivament. Al llarg d’aquests anys nombrosos músics,
professors i alumnes d’educació musical han contribuït en la renovació, millora i actualització
dels continguts.
Dels diferents projectes presentats en aquesta edició, el jurat ha destacat aquest per la seva
consolidació (18 anys en actiu), la seva permanent actualització i l’accés lliure i gratuït als
seus continguts per a qualsevol professional de l’educació musical, essent un banc de
recursos immens per a la pedagogia musical del nostre país.
b) Categoria “Trajectòries professionals”. Es distingeix la pedagoga musical ESTER
BONAL SARRÓ.
La directora coral i pedagoga Ester Bonal i Sarró és directora de Xamfrà i El Teler de Música,
i membre de la Fundació l’ARC Música. Ester Bonal és membre del Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya, ha dirigit les corals infantils l’Esquitx i L’ARC i ha exercit com a
professora de música en instituts, on ha dut a terme una sèrie de projectes multidisciplinaris
amb la música com a eix vertebrador. Ha estat directora dels cors infantil i de noies de
l’Escola Municipal de Música Can Ponsic de Barcelona i és membre del Patronat de la
Fundació l’ARC Música, entitat que gestiona l’esmentat equipament municipal, i directora de
Xamfrà, Centre de Música i Escena, que promou la participació cultural i la inclusió social, i
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que ella mateixa també va impulsar. És professora del Departament de Pedagogia de
l'ESMUC i una de les coordinadores del Postgrau d'Arts Escèniques i Acció Social de l'Institut
del Teatre. Dirigeix l’espai virtual El Teler de Música, una iniciativa d’emprenedoria social de
la Fundació l’ARC Música per contribuir a la formació continuada i la reflexió compartida de
mestres de música, i per ajudar a la sostenibilitat de Xamfrà.

El jurat ha valorat la seva llarga trajectòria, la capacitat de lideratge i la visió inclusiva de
l’educació musical. Destaca la seva dedicació a la inclusió social fent arribar la música a
col·lectius desafavorits fomentant la pau i la justícia social.
L’acte de lliurament dels premis se celebrarà a la Sala Sant Francesc de Granollers, el
dissabte 9 de març de 2019 a les 12:30h del migdia.
A l’acte es comptarà amb la presència dels responsables del projecte “Calaix de Músic”,
autoritats locals i educatives de Granollers així com la presència de l’Ester Bonal. La glosa a
la trajectòria de l’Ester Bonal anirà a càrrec de Mireia Besora i Tondo.
Al final de l’acte hi haurà una interpretació musical a càrrec de la Big Band de 6è de l’Escola
Pereanton de Granollers, dirigida pel mestre Toni Cuesta i acabarem amb un petit refrigeri
amb cava i galetes.

Més informació: aemcat@aemcat.cat

Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers i l’Associació
cultural per la cessió de la sala Sant Francesc per realitzar l’acte de
lliurament dels premis AEMCAT.
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