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•:. El mestre Josep Ramoh Prats deixa
l,escola

El mes dejuny de 2018 deixava l'escola el mestre de trom-

peta josep  F]amon  Prats  per jubilació,  i  amb  la seva dis-
creció habitual no va voler cap acte de reconeixement. Un

ápat amb  els  companys  mestres  i  algun  obsequi  va ser
l'únic que acceptá.

El nou mestre va ser Ramon Figueras Alsius que, malgrat

que va atendre la nostra trucada, encara no ens ha fet ar-
ribar la informació demanada. En seria el mestre de trom-

peta el curs 2018-2019.

El mes de setembre de 2019, Jordi Fontanillas, inicia el curs

en substitució de Fiamon Figueras.

Jordi Josep Fontanillas Hoyo
M©stre de trompeta

(Blanes,   20  d'abril   de   1980).

S'inicia  de  ben  jovenet  en   la

música   formant   part   de   la
Banda del Col.legi Santa Maria

de  Blanes.  Posteriorment  es

trasllada a Barcelona on cursa

els estudis d'Educació Musical

a la Universitat de Barcelona i

el  Grau  Superior de  Música al

Taller  de  Músics.  Alguns  dels

seus   professors   són    David

Pastor,   Vicenc   Solsona,   Vi-

cens   Martín,   Enric   Palomar,

Joan  Díaz,  Lluís Vergés...

Esdevé  un  músic  polifacétic  i

participa en grups i estils molt
variats.  Forma part de  l'Original  jazz Orquestra del Taller

de Músics on col.labora amb músics com Santiago Ause-

ron, Mala Rodríguez, Cris Juanico, Big Mama, Biel Ballester,

Perico Sambeat,  Horacio el  Negro,  Diego Urcola, Giovanni

Hidalgo, Avishai  Cohen, Javier Colina,  lsaac  Delgado, Jorge

Pardo o Marc Miralta.

Paral.Ielament,  forma  part  de  la  Girona  jazz  Project  Big

Band i diverses orquestres.

En el camp de la música tradicional i popular forma part de

la Cobla Orquestra La Blanes de I'any  1999 al 2007, sota

la direcció de Pep Busquets. Des de l'any 2011  forma part

de la cobla la Flama de Farners, formació que recentment

va presentar el  projecte Can€óns amb  la cantant Névoa.

Aquest és  un  projecte de  repertori  catalá i  portugués en

formació de cobla, trio dejazz i veu, en el qual ha participat

activament com a arranjador.

Eventualment, col.labora amb la Cobla Simfónica de C:ata-

lunya.  En el camp simfónic ha col.laborat amb l'Orquestra

de Cambra de l'Empordá, amb la Furius Orquestra, la JOAG

i  el  Grup de cambra l'lcAB.  En  el  camp del teatre musical

ha participat en diversos musicals com Sugcir i Dones, en-

tre d'altres. Al  2014 inicia el seu  projecte Latingas!! com a

bandleader, un nonet que fusiona la música llatina i el jazz.

Compagina la seva activitat professional amb formar part

de l'equip docent de diversos centres, com el Conservato-

ri  l'Energia de  Palafrugell,  el  Taller de  Músics  de  Barcelo-

na,  l'Escola  Municipal  de  Música Conrad  Saló  de  la Bisbal

d'Empordá des de el curs 2019-2020, l'institut Sant Pere

Chanel i l'Escola de Música La Moderna de Girona.

És autor de les sardanes PrT'mer5 c7ny5 (2005), Menfc7d€r5 c7

Arbúcies (Z005) .i La pubillci de ccin Piberncit(2020),

El  2 d'abril de 2021  a l'Auditori Municipal de Santa Coloma

de Farners estrenava la seva quarta sardana F7c7mox[, de-
dicada a la cobla La Flama de Farners amb motiu del seu

40é aniversari, la mateixa que l'estrená i de la qual l'autor

és membre i representant.



La gestió de I'escola
a partir del curs 2018 -2019
Com  molts  altres  ajuntaments  de  les

poblacions del país, el de la Bisbal d'Em-

pordá va voler treure a concurs  la ges-
tió  d'alguns  dels  seus serveis,  entre  els

quals,  el  de  l'Escola Municipal  de  Música
Conrad Saló.

Desconeixem  des  de  quan  el  consistori

bisbalenc s'havia decidit per aquesta op-

ció. El que síque sabem és que la primera

proposta en ferm els arribá de la C:oope-
rativa Girona Artelier (l'única que s'hi pre-

sentá), per al curs 2018-2019.

L'Ajuntament  seguia  sent  propietari  de
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Cartell dissenyat per la Laia Camós.

l'escola,  a  la  qual  destinava  una  parti-

da  económica  que  l'esmentada  cooperativa  gestionava

totalment  (despeses  váries,  paperassa,  contractacions,
nómines...  )  i  que justificava  degudament en  finalitzar  el

curs.  L'Ajuntament és  qui  fixa els  preus  de  les  disciplines

que imparteix l'escola i dona absoluta llibertat als directius
en tota la resta d'afers.

Aquest contracte és biennal i, per tant, la gestió de la Co-

operativa  Girona  Artelier  finalitzava  al  concloure  el  curs

2019-2020 en decidir no tornar-s'hi a presentar.

El curs 2020-2021  s'inicia sota la gestió de la Cooperativa

C:ontrapunt del Vendrell (Tarragona).

L'oferta docent de l'escola segueix igual que abans, sem-

pre intentant millorar. Una de les novetats aportades és la
desaparició de la figura del director i de la del cap d'estudis,

les  tasques  dels  quals  es  reparteixen  a  partir  d'alesho-

res entre el  professorat, tot cercant un  major grau  d'im-

plicació  i  iniciativa,  sense jerarquies,  per  tal  que  tothom

Sara Terraza (la primera professora de cant que tingué l'escola), amb la
mainada.

treballi  igual  i  se  senti  la feina  una  mica

seva. D'aquesta manera es vol evitar que

qualsevol  problema caigui  damunt de  la
mateixa persona sempre, malgrat que la
figura que més recorda la del director és

la  del  coordinador  pedagógic,  que  exer-

ceix  l'Oriol  Oller.

El  mes  de juny de  2020,  l'Eduard  Prats

deixa la direcció de  l'Escola  Municipal  de

Música Conrad Saló.

La formació musical
La formació  musical  que  ofereix  l'Esco-

la  Municipal  de  Música  Conrad  Saló,  és

equivalent  als  sis  cursos  de  grau  ele-

mental,  dels s als  12  anys,  i  després es

pot continuar el  que  anomenen  (per  no
ser Conservatori) grau avan€at fins als 18 anys (que equi-

val  al  grau  mitjá que actualment també s'anomena grau

professional). A partir d'aquíels alumnes i las alumnes po-
den fer la prova d'accés per dur a terme els estudis supe-

riors en el Conservatori que desitgin.

Relació de professors i professores de
l'escola a partir de 2004
•  Oscar Sánchez -flabiol i tamborí, clarinet,

saxos i combos.
•  Salvador Frigola -tible.

•  josep Gispert -tenora i flauta travessera.

•  josep Ramon Prats -trompeta.
•  Eloi Planiol -trombons i fiscorn.

•  joan Bosacoma -contrabaix, solfeig, cobla, grups.

•  Oriol Oller -tible, solfeig, grups.

•   Maria del Rio -cant.

•  josefina Blanco -guitarra.

L'Eduard Prats dirigeix.



Membres de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló a la Cavalcada
de Reis, 5 de gener de 2020. (A l'esquerra) Lluís Roch (percussió) ,
Rafel Rostev (bombo) . (Ajupits d'esquerra a dreta) Ferran Giménez
(trompeta), Elisabeth Giménez (trompeta), Claudia Rostey (trombó),
Enzo de Grado (trombó) i Martí Llenas (percussió). (Drets d'esquerra
a dreta) Lluís Prats (fiscorn), Eduard Prats (trombó), Jordi Fontanillas
(trompeta), Pau Ponsatí(tible), al darrere Oriol Oller (tible) i Mariona
Llenas (flabiol), Berta Prats (saxo), Otger Fortiá (flauta travessera),
Marc Soler (saxo) i Lluc Vicentini (fiscorn).

-  F]afel Fiostey - bateria i percussió.

-   Nicole Fons -violí.

-  Ariadna Humbert -violí i solfeig.

-  Ferran Miás -tenora, flauta travessera i solfeig.

-  Eduard Prats -fiscorn, trombons, solfeig  cobla.

-  F]amon Figueres -trompeta.

-  Jordi Josep Fontanillas -trompeta.

-  Jaume Yelo -percussió.

-  Martí Fontclara -solfeig.

•  Anna Costal - solfeig.

-  Alba Solés -solfeig.

-NúriaTura -solfeig.

-Anna Fernández -violíi cant.

(seguelxenelpropernúmerodelareiiistaSOM)

Professors de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló en una trobada
al Museu de la Mediterránia de Torroella de Montgrí. (D'esquerra a dreta)
Oscar Sánchez, Eduard Prats, Gemma Salses, Oriol Oller, Joel Riu, Emili
Bosch, Oscar Martorell, Ferran Miás, Joan Bosacoma i Rafel Rostev .

La Big Band en cercavila pels carrers de la vila, camídel convent dels
franciscans.

Actuació de la cobla de l'escola al 57é Aplec de la Sardana de La Bisbal
d'Empordá, al passeig Marimon Asprer, 9 de juny de 2019. (Drets
d'esquerra a dreta) Hélvia Aragonés, Elisabet Jiménez, Ferran Jiménez,
Claudia Rostev, Oriol Pou, Lluís Prats , Lluc Vicentini, Júlia Subirana.
(Asseguts d'esquerra a dreta) Mariona Llenas, Pau Ponsatí, Andreu,
Sabeño, MartíAsensio, Marc Méndez, Maria Subirana.


