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L’Associació Musical Pau Casals presenta la seva
renovació coincidint amb el 25è aniversari de l’entitat
L’antiga Banda de Joves Músics ha renovat recentment la junta directiva
per impulsar la formació i adequar-se als nous temps. Aquest canvi
coincideix amb la celebració dels 25 anys de l’entitat que ha canviat el
nom pel d’Associació Musical Pau Casals.
La formació va oferir una roda de premsa aquest dimarts al migdia a
l’Ajuntament, en la qual hi van prendre part l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs;
la regidora d’Arts Escèniques, Mercè Bertran; el president de l’entitat, Robert
Salas; el director, Francesc Vida; i dos dels vocals de la junta, Juan Pardo i
Juan Armero.
Aquest 2013, l’entitat ha renovat i rejovenit la seva junta directiva amb els
objectius d’impulsar la formació, apropar la música a la ciutadania i augmentar
la seva implicació amb la vida de la ciutat. “Volem tenir més visibilitat al
poble”, ha afirmat Salas. Entre els canvis més destacats, es troba l’impuls de la
seva escola de música, amb renovat professorat professional. Actualment, a
l'escola, que funciona al Centre Cultural L'Era, hi ha 15 alumnes, però els
responsables de l'entitat creuen que en podrien arribar a acollir una
cinquantena. “Un dels objectius de la nova junta és incrementar els
membres de la banda, ara una trentena, per arribar a ser-ne el doble
d’aquí a 5 o 6 anys”, ha explicat Armero.
Entre els projectes que estan engegant, buscant la implicació d’altres entitats i
organismes de la ciutat, hi ha una col·laboració més estreta amb l’Escola
Municipal de Música, amb qui comparteixen objectius, amb la voluntat de crear
una futura Banda del Vallès, així com formacions mixtes d’alumnat de l’escola i
de l’entitat. La renovada Associació Musical Pau Casals també està treballant
en la creació d’una “Cantata Mollet”, en la qual hi volen implicar tot l’alumnat de
primària de les escoles de la ciutat (uns 600 nens i nenes) i d’un casal d’estiu
musical.
L’Associació també vol continuar o engegar noves col·laboracions amb altres
entitats, com els casals regionals del poble o la Colla de Morats, amb qui
participaran en el Morats Jazz Festival que organitzen per la Festa Major
d’hivern. També treballen amb el Museu Abelló perquè els cedeixi regularment
un espai on fer audicions.
“Volem que la gent s’il·lusioni amb el projecte i gaudeixi de les nostres
actuacions”, ha explicat el director musical Francesc Vidal (que comparteix

càrrec amb Bartolomé Garcia). Per això, la banda ha renovat el seu repertori
musical amb cançons més properes i conegudes. El colofó del 25è aniversari,
serà un concert a l’Auditori de Barcelona que preparen per al 13 de juliol de
l’any vinent. Abans, però, el públic molletà tindrà una nova ocasió d’escoltar
l’Associació Musical Pau Casals aquest diumenge, en un concert en benefici
de La Marató de TV3 que es farà a les 6 de la tarda, a l’Església de Sant
Vicenç.
L’alcalde, Josep Monràs, ha declarat que l’Ajuntametn estarà al costat de
l’entitat en aquesta nova etapa, “ja que creiem que l’educació musical és
molt important i a Mollet ho tenim per voluntat i convicció”. El batlle
recordava que Mollet és una de les ciutats amb més vitalitat de les seves
entitats i es mostrava “feliç de tenir eines socials i cíviques perquè la gent
gaudeixi”.
La regidora Mercè Bertran destacava la gran feina que ha fet l’entitat des que
va néixer, ara fa 25 anys, en l’educació musical i en la vida associativa de la
ciutat.
Adjuntem fotografies.
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