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- Lestonnac - L’Ensenyança de Tarragona
- EMM Pau Casals del Vendrell
- Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar
- Escola Mpal. de Música de la Selva del Camp

Escola Tarragona de Tarragona amb la 
Cantata “El Follet Valent”

Escola Pau Delclòs de Tarragona amb la 
Coral i grup instrumental.

Col·legi Mare de Déu del Carme de 
Tarragona amb la “Coral Faristol”

Col·legi Lestonnac - L’Ensenyança de 
Tarragona amb la CORAL INFANTIL .

Col·legi Turó de Constantí amb el 
Conjunt instrumental .

Institut Tarragona de Tarragona amb el 
Conjunt instrumental.

Escola Municipal de Música de Salou 
amb dues agrupacions el “Cor Duorum”i 
el “Trio TUTTI FLUTTI “

Estudi de Música de Tarragona amb el 
Conjunt de Corda “ARQUETTI”

Escola Municipal de Música de la Selva 
del Camp amb dues agrupacions el Grup 
de percussió i l’ Orquestra “GRAPPELLI “

Escola Municipal de Música de 
Tarragona amb el Grup de Guitarres de 
Nivell Elemental.

Escola Municipal de Musica Pau Casals 
del Vendrell amb dues agrupacions, 
l’Orquestra de nivell mitjà i el Cor 
“ZÓNGORA”. 

Escola Municipal de Musica De L’Ametlla 
de Mar amb quatre agrupacions: 
Grup de cant, Teatre musical, Conjunt 
d’iniciació (SOLFA JOVE) i Conjunt 
professional .

Escola i Conservatori de la Diputació 
a Tarragona amb l’Orquestra de Nivell 
Elemental. 

Escola i Conservatori de la Diputació 
de Tarragona a REUS amb el Cor 
“GAUDÍ”.

Conservatori de Vila-Seca amb dues 
agrupacions: Conjunt de Guitarres “Emili 
Pujol “i I’Orquestra “Lully”.

Banda Unió Musical de Tarragona amb 
la banda d’iniciació 

EN AQUESTA EDICIÓ DE LES PINZELLADES MUSICALS 
HI HAN PARTICIPAT 16 CENTRES EDUCATIUS 

AMB UN TOTAL DE 23 AGRUPACIONS MUSICALS:

L’Institut Municipal d’Educació (IMET) us felicita a tots!!

ESPEREM RETROBAR-VOS L’ANY VINENT. Auditori de:

www.tarragona.catInstitut Municipal d’Educació

Auditori de la Fundació Catalunya - La Pedrera



CORAL INFANTIL 
LESTONNAC - L’ENSENYANÇA DE TARRAGONA

 
La coral de l’escola està formada per nens i nenes d’edats compreses entre els 5 i els 12 
anys. Vam començar a cantar fa 7 anys i continuem amb la mateixa il·lusió.
Ens agrada participar en totes les activitats que l’escola ens proposa al llarg del curs, 
però també en altres activitats fora d’ella, com les trobades de corals a nivell provincial, 
els concerts de Nadal en diferents entitats de la ciutat i la participació en la Cantada de 
Nadales que s’organitza al mercat.
Amb la coral volem gaudir cantant i fer gaudir també als altres, aprendre noves cançons 
i afavorir la bona convivència entre els cantaires.
 
Tzena, tzena ........................................................... Popular d’Israel.
L’avi mariner ............................................................ Antoni Pamies.
Abril, Maig, Juny ..................................................... Z. Kodály.
La llegenda de Sant Jordi .......................................... Popular.
Ja ve l’estiu.............................................................. Ph. Hayes.
 
Direcció: Dolors Melià & Montserrat Cortés

COR ZÓNGORA 
EMMPAC PAU CASALS DEL VENDRELL

El Cor Zóngora va néixer l’any 1996 en el si de l’Escola Municipal de Música Pau Casals 
del Vendrell (EMMPAC) i està format per una trentena de noies, la majoria estudiants de 
l’escola, que treballen per aconseguir una acurada emissió vocal i per oferir una inter-
pretació fidel i rigorosa de tota mena de repertoris, des de música antiga fins a contem-
porània. Han actuat en diverses poblacions i Festivals. La direcció musical va a càrrec de 
Montserrat Meneses.

Ven Kan segla ......................................................... Popular finlandesa
Sigh no more ........................................................... Adaptació coral Jordi Domènech
Nigra Sum .............................................................. Pau Casals
Veni Domine ............................................................ F. Mendelssohn
Menta i Farigola ...................................................... Eduard Toldrà
   Poesia: Josep Carner / Adaptació coral: Jordi Domènech
Romança sense paraules ........................................... Eduard Toldrà
   Poesia: Joan Maragall / Adaptació coral:Jordi Domènech
Cançó del faroner .................................................... Josep Vila. Text: Miquel Desclot
Cançó de la sabatera ............................................... Josep Vila. Text: Miquel Desclot

Piano: Rosa Bertran Direcció: Montserrat Meneses.

CANT, CONJUNTS I TEATRE
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE L’AMETLLA DE MAR

 
L’escola municipal de música de l’Ametlla de Mar neix l’any 2007 amb l’objectiu 
d’oferir una educació musical de qualitat als habitants d’aquesta localitat. No tan 
sols als joves interessats en aquesta formació en un nivell avançat i professional, 
sinó també dirigint aquesta formació a les persones adultes podent fer-les gaudir 
de la música i, als més petits, oferint una iniciació i sensibilització al món musical.
Actualment està formada per 120 alumnes, impartint un gran ventall d’aprenentatge 
en diferents instruments com el cant, piano, guitarra, fagot, acordió, oboè, flauta 
travessera, saxo, clarinet, trompeta, trompa, trombó, bombardí, tuba i percussió. 
Complementant aquests ensenyaments amb la pedagogia de grup oferint diferents 
formacions per a tots els alumnes com la ensemble de saxos, grup dixie, grup de 
metalls, ensemble de guitarres, teatre musical, el grup de cant i els dos conjunts 
musicals (el de nivell d’iniciació i el de nivell avançat)

Grup de cant 
Havanera del Vallés ................................................. V. Olivé 
Jo tinc una perereta .................................................. Diego Ramón i Llich 
Direcció: Anna Vizcarro
Teatre musical
Esto es infernal (It’s a Hard Knock Life) del musical Annie 
Direcció: Anna Francesch
Conjunt d’iniciació (SOLFA JOVE) & Conjunt professional 
Festivo Fantástico ..................................................... James Curnow
Mumbo Jumbo ......................................................... Philip Sparke 
Direcció: Juanmi Marzà

ORQUESTRA GRAPPELLI 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE DE LA SELVA DEL CAMP.

 
L’Orquestra de corda està formada per alumnes de violí, violoncel i contrabaix de 
l’escola amb edats compreses entre els 8 i 13 anys.
Aquesta formació va néixer l’any 2010 i ha participat en diferents concerts i troba-
des d’orquestres com la trobada d’orquestres de Vila-seca, trobada d’orquestres al 
Vendrell, intercanvi amb les orquestres de l’escola de música de Salou i l’Estudi de 
música de Tarragona entre d’altres. 
Come be merry ........................................................ Pop. Nord Americana
Andantino ............................................................... L. v. Beethoven
Turkish march .......................................................... L. v. Beethoven
Dansa sèrbia ........................................................... Pop. Sèrbia
Das klinget de “la flauta màgica”............................... W. A. Mozart
Boogie-woogie ........................................................ popular, arr. Sh. M. Nelson
Kalinka ................................................................... Pop. Russa 
Direcció: Laia Masdeu.


