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L’EMMA (www.emmalcover.cat) compleix el seu 8è curs d’activitat.
Tot va començar en el llunyà 2005 quan sota el lema “Mai s’ha d’oblidar que
la música és massa valuosa per deixar-la exclusivament en mans dels
professionals”, el projecte d’una escola municipal de música va començar a
caminar. Un projecte que pretenia obrir l’educació musical a tota la
ciutadania d’Alcover, sensibilitzar, divulgar i dinamitzar la vida musical local.
Amb aquesta vocació de servei públic continuem educant, formant millors
ciutadans, col·laborant amb les entitats locals, les festes, oferint una
programació cultural per a tot el municipi,... tot perseguint aquest principi
de democratització i socialització de la música i la cultura.

Una escola que continua creient que l’educació musical contribueix a
desenvolupar competències transversals com la creativitat, la imaginació, la
concentració, la psicomotricitat, l’abstracció, els valors, la intel·ligència
emocional, els hàbits d’estudi i aspectes d’interrelació i cohesió social, que
van molt més enllà del món musical i que ajuden al desenvolupament
integral de l’individu en les diferents facetes de la vida: estudis, treball, vida
privada, social,...

Una de les característiques de l’EMMA que hem reafirmat i millorat
aquest curs és la visió social i cooperativa (versus la individual i
competitiva) de l’educació musical. Hem consolidat l’anomenada “pedagogia
de grup” a la classe d’instrument en petits grups que ens permet dinamitzar
molt més les classes, aprendre entre iguals i desenvolupar l’autonomia i la
capacitat crítica dels alumnes. Seguint amb aquesta línia, hem donat la
màxima importància a les agrupacions, o sigui, a la música de conjunt,
perquè entenem que és en l’agrupació on l’experiència musical és més
integral i l’aprenentatge més significatiu. Per reforçar les agrupacions, hem
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posat la classe d’instrument i el llenguatge musical al servei d’aquestes,
tenint com a màxima que tots els continguts han de tenir una clara aplicació
pràctica. Això ens permetrà gaudir d’uns conjunts més reeixits, de major
qualitat, de retruc, més motivats, i amb més possibilitats d’oferir actuacions
i col·laboracions a la comunitat. D’alguna forma tanquem el cercle i la
inversió pública que es fa a l’escola, té un retorn social cap a la població
d’Alcover. Aquest any l’EMMA ha participat molt activament en la majoria de
festivitats locals com Fira i Festa Major, Pastorets, Nadal, Setmana Santa,
St. Jordi, Corpus, Mare de Déu d’Agost,... i ha fet diferents col·laboracions
amb entitats com Centre de Dia, Llar de Jubilats, residències d’avis, Cercle
d’Amics, Casal Popular “La Bretxa”, Alcover Ràdio, Bruixots d’Alcover,...

A l’EMMA creiem en el concepte de “ciutat educadora” on tots els
agents educatius, socials i culturals son responsables de l’educació dels
futurs ciutadans. En aquest sentit, hem fet èmfasi en el treball conjunt amb
els centres educatius i hem estès la nostra actuació a Llar d’Infants, CEIP,
Institut i Escola d’Adults. El cicle de concerts pedagògics “EMMA en petit
format” s’ha orientat específicament a donar aquest servei als centres
educatius amb l’objectiu d’apropar el món de la música i les arts escèniques
al públic infantil i juvenil d’Alcover. Els “Concerts de tardor” van fer el
mateix servei per l’Escola d’Adults.

Una altra característica que defineix la personalitat de l’EMMA des dels
inicis és la música moderna i les noves tecnologies aplicades a la música:
efectivament, és un tret diferenciador que poques escoles municipals de
música

tenen.

Ens

plantegem

el

repte

de

millorar

contínuament

i

d’esdevenir referents a la zona en l’ensenyament de les músiques actuals i
les noves tecnologies. Actualment, des de l’EMMA es lideren iniciatives com
el “Moviment Combo” (projecte per dinamitzar la música moderna a les
escoles de música de la província de Tarragona) i el “Soundpainting
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Festival” que, estrenat aquest curs, ja és un referent en música improvisada
i creativitat. Els alumnes de l’escola han participat molt activament en
aquestes

iniciatives:

arran

de

la

repercussió

que

va

generar

el

“Soundpainting Festival”, els alumnes de la banda van ser protagonistes
d’un documental televisiu de Canal Reus TV al voltant de les aplicacions
pedagògiques del soundpainting.

Aquest any també hem cregut oportú de fer un pas endavant en
transparència

i

comunicació.

(www.emmalcover.cat),

amb

Una

continguts

nova

web

sempre

més

dinàmica

actualitzats,

molts

materials multimèdia (foto, àudio i vídeo) i ben integrada amb les xarxes
socials, vol representar aquest canvi cap al món 2.0 i la interactivitat amb
els nostres usuaris i públics presents i futurs. La web es complementarà
amb d’altres espais de divulgació com una secció a la ràdio i es buscarà la
implicació de la comunitat educativa de l’escola per explicar-nos i
transmetre més i millor.

Actualment, l’escola continua amb la filosofia d’optimitzar l’eficàcia i
l’eficiència en totes les seves facetes. Malgrat això, no deixa d’idear nous
projectes de baix cost i alt impacte com és el recent projecte d’una
batucada per Alcover. A partir d’un taller d’estiu de batucada pretén
impulsar aquesta nova agrupació de caràcter educatiu, social i cultural que
podria aportar un valor afegit al poble i sumar-se a d’altres iniciatives
consolidades d’aquest caire com la banda i la coral d’adults que aglutinen
alumnes, ex-alumnes, músics i aficionats de tota la vila.

Mirant cap al 10è aniversari (curs 2015-16) i més enllà, l’EMMA es
proposa innovar i explorar diferents línies de futur com son el teatre musical
(integració de les arts escèniques i la música), musicoteràpia (música i
salut), música comunitària (música i societat), recuperació del patrimoni
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musical d’Alcover (música i patrimoni cultural) i, finalment, crear una secció
d’investigació permanent sobre noves tecnologies i l’educació musical doncs
creiem

que

el

futur

anirà

clarament

cap

aquí

i

pot

transformar

substancialment la forma d’educar la societat del demà.

Fins aquí aquesta síntesi del present i futur de l’EMMA. En un moment
on tots els serveis públics tenim importants reduccions pressupostaries,
l’EMMA compta amb un equip docent competent i compromès amb el seu
entorn, amb capacitat d’adaptació i amb la ferma voluntat de continuar
aportant felicitat i valor a la nostra població. Bon estiu !

David Ferré i Enrique Ordax, equip directiu de l’EMMA.

