
Nota de premsa 

  

La Trobada Fiddle reunirà més de 500 alumnes de corda 

fregada de 28 escoles de música de Catalunya 

• Aquesta Trobada serà un assaig-concert multitudinari i participatiu 

conduit pels caps de cartell de la Barcelona Fiddle Congress 

• Durant tres dies, el Barcelona Fiddle Congress reuneix a l’Esmuc més de 

150 participants per parlar dels instruments de corda de tradició no 

clàssica 

El dissabte 6 de febrer, a les 11 hores, l’Associació Catalana d’Escoles de 

Música (ACEM), i l’Escola Superior de Música de Catalunya 

(Esmuc) organitzaran conjuntament la segona Trobada Fiddle per a 

estudiants de corda fregada d’escoles de música d’arreu de Catalunya que 

tindrà lloc a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). 

Aquesta activitat s’emmarca dins la segona edició del Barcelona Fiddle 

Congress que tindrà lloc del 4 al 7 de febrer a l’Esmuc, amb l’objectiu de 

tornar a crear un espai per compartir i debatre coneixements en l’àmbit de la 

corda fregada de tradició no clàssica. Entre les activitats i els concerts 

programats, el congrés comptarà amb la presència de figures internacionals 

destacades de l’àmbit de la corda no clàssica, com ara Yuval 

Gotlibovich, Darol Anger, Cassey Driessen, iJason Anick. Altra llarga llista de 

músics i professorat de l’Esmuc protagonitzaran els principals concerts i 

activitats, com ara debats, tallers, conferències, classes magistrals i taules 

rodones, entre altres. 

La Trobada Fiddle consistirà en un assaig-concert multitudinari i 

participatiu conduit pel violinista Oriol Saña acompanyat del grup 

convidat aupaQUARTET amb la proposta del tema Le Grand Funk, juntament 

amb els professors Darol Anger, Casey Driessen i Jason Anick. 

Està prevista la participació de 500 alumnes, de més de 8 anys d’edat, que 

s’han inscrit amb antelació, i que pertanyen a tots els nivells de les escoles 

municipals de 28 poblacions de Catalunya. La Sala Oval del MNAC 

presentarà un ple total ja que s’han venut totes les entrades de l’espectacle 

de manera anticipada, al preu de 3 euros. 

               

  

Treball previ amb professorat 



Abans de l’encontre, el passat 14 de novembre es va fer una sessió 

informativa i pràctica amb l’instrument adreçada a tot el professorat que 

participarà amb els seus alumnes a la Trobada Fiddle. Aquesta sessió tenia 

l’objectiu de preparar el material de la Trobada per tal que entenguessin la 

dinàmica de l'assaig-concert, que és totalment diferent a un concert 

convencional. 

                         

Barcelona Fiddle Congress 

El Barcelona Fiddle Congress és una iniciativa de l’Esmuc amb l’objectiu de 

crear un punt de trobada on músics, estudiants, professionals i aficionats 

podran escoltar, observar, parlar i reflexionar sobre el món de la corda 

fregada no clàssica. El programa del congrés compta amb activitats diverses 

com ara ponències, debats, tallers, conferències, classes magistrals i taules 

rodones. Totes les activitats tindran lloc a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya i a diferents espais de la ciutat, com ara el Centre Artesà 

Tradicionàrius (C.A.T), el Born Centre Cultural, el Museu de la Música i 

el Pipa's Club. 

           

Més informació: 

Barcelona Fiddle Congress 

Trobada Fiddle 

Fotografia anterior edició 

  

Xifres: 

540 alumnes i professors d’escoles de música 

900 persones de públic 

28 escoles de música de diferents poblacions. 

  

Escoles: 

Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès 

Escola Municipal de Música de Nou Barris de Barcelona 

Escola de Música Pausa de Barcelona         



Escola Municipal de Música El Prat de Llobregat 

Societat Coral Amics de la Unió de Granollers 

Escola Municipal de Música Igualada 

Escola Municipal de Música de La Llagosta 

Escola Municipal de Música de de la Roca del Vallès 

Escola de Música Centre de les Arts de L'Hospitalet de Llobregat            

Centre Expressió Musical de Sant Celoni 

Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Llobregat 

Escola Municipal de Música de La Seu Urgell 

Escola Municipal de Música de Súria 

Escola de Música de l'Alt Penedès 

Escola Municipal de Música El Morell 

Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat 

Escola Municipal de Música de Les Garrigues 

Escola de Música Esclat de Manresa           

Escola de Música Masafrets de Mataró      

Escola Municipal de Música de Mataró 

Escola Municipal de Música Olesa Montserrat      

Escola Municipal de Música de El Faristol Roda de Ter     

Escola Municipal de Música de Sant Andreu de la Barca 

Escola Municipal de Música de Sant Vicenç de Castellet 

Escola Municipal de Música de La Selva del Camp 

Escola Municipal de Música de Tàrrega 

Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent 

Escola Municipal de Música de Pau Casals de Viladecavalls 

  

Els mitjans interessats en participar han de confirmar la seva assistència: 

  



Contacte Trobada Fiddle: 

Teresa Ferrer - Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) 

Tlf. 934817251- 606694354 

acem@acem.cat / www.acem.cat 

  

Contacte Barcelona Fiddle Congress: 

Montse Urpí - Antonio Álvarez 

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 

Tlf. 933523011. ext. 1050 – 675782378 

comunicacio@esmuc.cat / www.esmuc.cat 

 


