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Obrim nova temporada per les formacions  
de l’Escola Municipal de Música de Llinars del Vallès.  
I ho fem, com sempre, carregats d’energia i il·lusió  
per tal que les nostres activitats i concerts tinguin  
la millor qualitat possible i arribin a un públic com  
més ampli millor.

Curs  
2022-2023
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concerts  
i activitats

Les Vetllades musicals són un cicle de concerts  
que ofereixen als alumnes de l’escola l’oportunitat  
de mostrar el seu repertori i acostumar-se a tocar  
en públic i alhora gaudir d’una estona de música 
variada en un ambient informal i proper.

Alumnes d’instrument i cant

Vetllades 
musicals
Divendres   
14  d’octubre de 2022

Divendres  
11 de novembre de 2022

Divendres  
16 de desembre de 2022

18 h i 19 h

EMM Llinars del Vallès, 
Auditori Josep Martí  
i Cristià
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Un cop l’any, cap a finals d’octubre, fem una Jornada 
de Portes obertes perquè els familiars directes de 
l’alumnat de Minimúsics i Inicis puguin entrar a les 
classes grupals i veure com treballem, poder donar-vos 
informació de com tenir cura dels instruments, de quin 
ritme fem i què necessitem a l’aula,... 
 
Darrerament no ho hem fet degut a les restriccions  
de la pandèmia i enguany ho reactivem.

Classes 
obertes de 
Minimúsics  
i Inicis
Del dilluns 24 al dijous  
27 d’octubre de 2022  
Escola Municipal de Música 
de Llinars del Vallès

Alumnes de Minimúsics i Cicle Inicial

El projecte “Nadales Tolmos” va néixer l’any 2011 quan 
el pianista i compositor Antoni Tolmos va compondre 
la “Cançó de Nadal” amb lletra d’Enric Falguera per 
a encàrrec de l’Escola de Música l’Intèrpret. Durant 
deu anys s’han publicat sis Nadales amb producció 
professional que s’han cantat en centenars d’escoles 
de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra, 
arribant també a prop de 4 milions de reproduccions  
a les xarxes.  
 
En aquesta ocasió i de la mà del director de cors 
Guillermo Lana i amb la producció tècnica de 
l’Intèrpret Produccions, s’estrena a Lleida la Cantata 
escènica “Les teves Nadales” que es podrà escoltar 
també en diferents auditoris de Catalunya.

Alumnes dels cors A-Sons i U-Sound 

Concert 
“Les teves 
nadales” 
d’Antoni 
Tolmos  
Dissabte 19 de novembre 
de 2021  |  18 h 
Auditori Enric Granados, 
Lleida
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Cada any al voltant de Santa Cecília, organitzem  
un concert solidari i els beneficis obtinguts  
es destinen  a una organització benèfica.  
 
Enguany els beneficis es destinaran per l’associació 
Pulseras Candela, entitat per a la investigació del càncer 
infantil i juvenil. 

Concert 
benèfic 
de Santa 
Cecília
Diumenge 20  de novembre 
de 2022 | 12 h
EMM Llinars del Vallès, 
Auditori Josep Martí  
i Cristià

Cor d’Inici 2 i 3 de l’EMM 
de Llinars del Vallès  
Emili Fortea  
i Cèlia Galan, directors 

Dos cops l’any, tots els alumnes d’instrument  
de l’escola presenten davant dels seus familiars  
els coneixements que han adquirit durant el curs.  
Les audicions formen part del procés d’aprenentatge  
i serveixen per a mostrar l’evolució dels alumnes  
alhora que aquests adquireixen confiança a l’hora  
de tocar en públic.

Setmana 
d’audicons 
d’instrument
Del 28 de novembre  
al 2 de desembre de 2022
| Tardes
Aules de l’EMM Llinars  
del Vallès
 

Alumnes d’instrument de l’EMM de Llinars del VallèsCombos i Cambres 
Pere Salas, Gerard 
López i Gerard Williams, 
professorat 

Algun alumne de cant 
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Com cada any, l’EMM de Llinars del Vallès celebra  
els seus concerts de Nadal amb tots els cors de 
l’escola. Una gran festa del cant coral on, des dels  
més petitons als més grans, oferiran uns concerts   
de temàtica nadalenca al Teatre Auditori de Llinars  
del Vallès: el Cor Minimúsics i el Cor Inicis amb  
un repertori de musicals coneguts per a tothom  
i els Cors A-Sons i U-Sound amb “Les teves Nadales”, 
d’Antoni Tolmos.

Cor Minimúsics 2 i 3  
Clara Sunyer i Cèlia 
Galan, directores

Cor de Inicis de l’EMM  
de Llinars del Vallès 
Emili Fortea i Cèlia Galan, 
directors

Concerts  
de Nadal
Diumenge 18 de desembre 
de 2022 | 11:30 h i 18 h 
Teatre Auditori de Llinars 
del Vallès

Cor A-Sons i Cor U-Sound 
de l’EMM de Llinars  
del Vallès 
Guillermo Lana, director 

Amb motiu de les Festes de Nadal, els cors A-Sons 
i U-Sound, el dia que tenen classe de cor (dilluns 20 
i dimarts 21 de desembre) els trobareu als carrers 
de Llinars compartint cançons nadalenques. I també 
passaran per les Residències de gent gran per 
compartir alguna nadala.

Cantada  
de nadales 
a les 
residències 
de gent gran  
Dilluns i dimarts  
19 i 20  desembre de 2022 
| Tarda 
Carrers i davant Residències 
de Llinars del Vallès 

Cor A-Sons de l’EMM 
de Llinars del Vallès 
Guillermo Lana, director 

Cor U-Sound de l’EMM 
de Llinars del Vallès 
Guillermo Lana, director 
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Les Vetllades musicals són un cicle de concerts  
que ofereixen als alumnes de l’escola l’oportunitat  
de mostrar el seu repertori i acostumar-se a tocar  
en públic i alhora gaudir d’una estona de música  
variada en un ambient informal i proper.

Alumnes d’instrument i cant

Vetllades 
musicals
Divendres  3  de febrer  
de 2023 | 18 h i 19 h 
EMM Llinars del Vallès, 
Auditori Josep Martí  
i Cristià

El curs 2021-22 va ser el primer any que alguns 
alumnes d’instrument de l’escola van participar a 
la Ballada de Gitanes de la Colla Giola de Llinars 
del Vallès, tocant juntament amb la cobla que els 
acompanya habitualment. 
 
L’experiència va ser molt enriquidora i tant l’escola, 
el professor que els prepara (Gregori Amengual), 
l’alumnat i les seves famílies, l’ajuntament i els 
balladors i músics de les Gitanes de Llinars tenim 
ganes de repetir-ho enguany.

Alguns alumnes d’instrument  
i combo de l’EMM de Llinars del Vallès 

Participació 
en la Ballada 
de Gitanes 
de la Colla 
Giola  
Diumenge 19 de febrer  
de 2023 | 12 h
Plaça dels Països Catalans 
de Llinars del Vallès
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Un cop l’any, organitzem un cap de setmana, on 
tots els alumnes d’instrument, a partir de 7 anys, 
practiquen per grups i junts unes peces d’una  
temàtica concreta (enguany “The Beatles”),  
que han estat treballant anteriorment a classe 
d’instrument. Apostem per un format on tots  
els alumnes es trobaran el mateix dia, es treballa  
per família instrumental i es fan activitats conjuntes 
per oferir un concert a les famílies al final del cap  
de setmana.

Trobades 
instrumentals
Dissabte 25 i diumenge  
26 de febrer de 2023  
| Tot el cap de setmana 
EMM Llinars del Vallès

Alumnes d’instrument de les escoles  
Amics de la Unió i EMM de Llinars del Vallès

Creiem interessant fer una proposta de concert cada 
any i anar-hi plegats (alumnat, famílies i professorat) 
i fer-hi un treball previ a les aules. És una activitat 
voluntària però molt recomanable. 
 
Enguany tindrem la sort de tenir al grup “Barcelona 
Rock Strings”, amb dos dels seus components que són 
professores de la nostra escola, que ens mostraran que 
amb instrumenta de corda fregada es pot tocar música de 
tots els estils (de música clàssica a Heavy Metal, passant 
per molts altres estils). A part de poder gaudir tothom qui 
vulgui del concert, ens faran un taller pel nostre alumnat. 
 
I, a més, no ens cal anar a Barcelona ja que el concert 
serà al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.

Anem de 
concert amb 
“Barcelona 
Rock Strings” 
Diumenge  
5 de març de 2023 
Taller  |  17 h
Concert  |  19 h  
Teatre Auditori  
de Llinars de Vallès

Alumnat de Cicles Elemental i Mitjà 
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Durant la Setmana de la Dona a Llinars del Vallès, 
l’Escola Municipal de Música organitzarà alguna 
activitat relacionada amb la música i la figura 
femenina, que de moment està pendent de concretar  
i ja informarem més endavant.

Setmana  
de la dona
De dilluns 6 a divendres  
10 de març de 2023   
EMM Llinars del Vallès

Obert a tothom 

Els alumnes d’instrument que fan classe col·lectiva 
també ens oferiran un tastet del repertori que  
han anat treballant durant el curs. 

Alumnes de classes col·lectives  
d’instrument d’Inicis (1r-2n-3r Primària)

Concert de 
col·lectives
Dissabte  
25 de març de 2023  
| Matí (hora a concretar)
EMM Llinars del Vallès
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Alumnes adults de cant i instrument

Alumnes d’instrument i cant

Cada any fem alguna audició per a tot l’alumnat adult 
de l’escola, perquè puguin tenir l’oportunitat de tocar en 
públic en un ambient més còmode. Aprofitarem per donar 
oportunitat a tothom qui s’animi i fer una de les sessions 
d’aquesta vetllada destinada a l’alumnat adult de l’escola.

Les Vetllades musicals són un cicle de concerts que 
ofereixen als alumnes de l’escola l’oportunitat de 
mostrar el seu repertori i acostumar-se a tocar en públic 
i alhora gaudir d’una estona de música variada en un 
ambient informal i proper.

Audició 
d’adults  
i vetllada 
musical
Divendres  31 de març  
de 2023 | 18 h i 19:15 h 
EMM Llinars del Vallès, 
Auditori Josep Martí i 
Cristià

En motiu de la festivitat de Sant Jordi a la població  
de Llinars del Vallès i de l’entrada a la primavera, 
enguany repetirem el Concert de Primavera  
a la Pineda del Castell nou, amb nou repertori.

Concert de 
primavera
Dissabte 22 d’abril  
de 2023 | 12 h
Pineda del Castell Nou, 
Llinars del Vallès

Cors A-Sons i U-Sound  
de l’EMM de Llinars  
del Vallès 
Guillermo Lana, director 

Cors Allegro i Pc’s  
d’Amics de la Unió    
Maria Illa,  
Guifré Canadell  
i Júlia Illa, directors 
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Alumnes a partir de 7 anys  
de l’EMM de Llinars del Vallès  

Amb la finalitat de potenciar les aptituds creatives  
dels alumnes, durant tot el curs cada grup de 
llenguatge musical ha estat composant una cançó. 
Aquests dos dies (ho ampliem a dos dies perquè 
l’alumnat dels dos torns hi pugui assistir) farem 
l’entrega de premis a les composicions guanyadores 
que, a més, es podran escoltar en directe.

Entrega de 
premis del 
concurs de 
composició
Dimecres 26 i dijous 27 
d’abril de 2023 | Tarda 
EMM Llinars del Vallès, 
Auditori Josep Martí  
i Cristià

Alumnes d’instrument i cant

Les Vetllades musicals són un cicle de concerts que 
ofereixen als alumnes de l’escola l’oportunitat de mostrar 
el seu repertori i acostumar-se a tocar en públic i alhora 
gaudir d’una estona de música variada en un ambient 
informal i proper.

Vetllades 
musicals
Divendres 28 d’abril  
de 2023 | 18 h i 19h  
EMM Llinars del Vallès, 
Auditori Josep Martí  
i Cristià
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Els cors A-Sons i U-Sound passen plegats un cap  
de setmana de treball i convivència abans del  
concert de final de curs. És un moment fantàstic  
per a conèixer-nos millor mentre reforcem el treball  
de preparació del concert.

Cor A-Sons  
4t-6è de Primària 
 

U-Sound  
1r ESO-Batxillerat 

Cap de 
setmana 
d’assaig  
cors A-Sons 
i U-Sound
Dissabte 6 i diumenge 7  
de maig de 2023 
| Tot el cap de setmana 
Casa de colònies Mogent 
(Maristes), Llinars del Vallès

Els cors d’inicis passen plegats un cap de setmana 
de treball i convivència abans del concert de final de 
curs. És un moment fantàstic per a conèixer-nos millor 
mentre reforcem el treball de preparació del concert.

Cap de 
setmana 
d’assaig  
cor Inicis
Dissabte 20 i diumenge 21 
de maig de 2023 
Inicis 1 | Dissabte 
Inicis 2 i 3 | Tot el cap  
de setmana 
Casa de colònies Mogent 
(Maristes), Llinars del Vallès

Cor Inicis  
1r-3r de Primària
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Dos cops l’any, tots els alumnes d’instrument  
de l’escola presenten davant dels seus familiars  
els coneixements que han adquirit durant el curs.  
Les audicions formen part del procés d’aprenentatge  
i serveixen per a mostrar l’evolució dels alumnes  
alhora que aquests adquireixen confiança a l’hora  
de tocar en públic.

Setmana 
d’audicions 
d’instruments
Del dilluns 22 al divendres 
26 de maig de 2023 
| Tardes 
Aules d’EMM Llinars  
del Vallès Alumnes d’instrument  

de l’EMM de Llinars del Vallès 

Des de l’EMM de Llinars del Vallès apostem perquè 
tots els alumnes d’instrument toquin en grup amb 
altres estudiants formant cambres que els permetin 
treballar repertori i tocar plegats. Creiem que quan  
la música és compartida es creen vincles molt 
especials entre els alumnes, vincles de comunicació, 
d’energia, d’amistat... i al mateix temps s’aprèn 
a escoltar, a esperar, a col·laborar, s’amplien les 
possibilitats sonores, els timbres...   
 
En aquest concert els alumnes de l’escola oferiran  
una mostra del resultat d’aquest treball col·lectiu.

Concerts  
de cambres  
i combos
Dissabte 27 de maig  
de 2023 | Horari per 
determinar 
EMM de Llinars del Vallès  

Alumnes de combos i cambres  
de l’EMM de Llinars del Vallès
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Com cada any, els grups corals de l’escola  
ens mostraran el treball que han anat fent  
amb aquests concerts de final de curs  
al Teatre Auditori de Llinars del Vallès

Cor Minimúsics  
Clara Sunyer  
i Cèlia Galan, directores 

Cor Inicis  
Emili Fortea  
i Cèlia Gala , directors 

Concerts  
de final  
de curs
Dissabte 3 i diumenge 4  
de juny de 2023 
| Horari a determinar
Teatre Auditori  
de Llinars del Vallès

Cors A-Sons i U-Sound  
Guillermo Lana, director

Cada any fem alguna audició per a tot l’alumnat adult 
de l’escola, perquè puguin tenir l’oportunitat de tocar en 
públic en un ambient més còmode. Aprofitarem per donar 
oportunitat a tothom qui s’animi i fer una de les sessions 
d’aquesta vetllada destinada a l’alumnat adult de l’escola.

Les Vetllades musicals són un cicle de concerts  
que ofereixen als alumnes de l’escola l’oportunitat  
de mostrar el seu repertori i acostumar-se a tocar  
en públic i alhora gaudir d’una estona de música 
variada en un ambient informal i proper.

Audició  
d’adults  
i vetllades 
musicals
Divendres 16 de juny  
de 2023 | 18 h i 19:15 h 
EMM Llinars del Vallès, 
Auditori Josep Martí  
i Cristià 

Alumnes adults de cant i instrument

Alumnes adults de cant i instrument
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Durant dos dies, la darrera setmana de curs (al mes 
de juny) l’Escola Municipal de Música de Llinars del 
Vallès proposa a tots els alumnes de llenguatge uns 
tallers amb activitats culturals variades relacionades 
amb la música. L’Activitat d’aquest curs està pendent 
de determinar. Informarem més endavant.

Tallers pels alumnes de llenguatge  
i cor del Cicle Inicial, Elemental i Mitjà

Jornades 
culturals
Dilluns 19 i dimarts 20  
de juny de 2023 
| Tardes, horari per 
determinar 
EMM Llinars del Vallès

Els combos i les cambres són agrupacions 
instrumentals de petit format que formen els diferents 
alumnes de l’escola. Aquestes agrupacions estan 
organitzades i dirigides pels professors de l’escola  
i la seva finalitat és crear grups de diferents estils  
i instrumentacions. 
 
La finalitat principal dels combos i les cambres  
és la de donar eines als alumnes perquè aprenguin 
a tocar en conjunt, enriquint i ampliant així la seva 
formació musical. 
 
I pels que tenen ganes de tocar en grup i no tenen 
hores entre setmana, pot fer-ho un dissabte al mes  
o quinzenalment, en sessions de 60’ en dissabte matí 
(Dissabeat)

Combos 
Cambres 
Dissabeat
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Can Moix 
C/ Còrcega, 10 
08450 Llinars del Vallès 
938 413 776 / 669 53 70 54 
emmllinars@amicsdelaunio.cat 
emmllinars.amicsdelaunio.cat

Societat Coral Amics de la Unió 
C/ Travesseres, 20  
08041 Granollers 
93 870 75 05 / 608 53 45 89 
escolademusica@amicsdelaunio.cat 
escolademusica.amicsdelaunio.cat

escola de música
amics de la unióe

escola municipal 
de música
Llinars del Vallès

e
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