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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Benvolguts, benvolgudes
Com bé sabeu, a finals del curs passat el contracte amb l’Associació Musical Calabutí va arribar al final de les seves
pròrrogues i l’Ajuntament es va veure obligat a posar novament a concurs la gestió de l’Escola Municipal de Música.
La durada del nou contracte es va establir en 2 anys (més 1 any de pròrroga) i el pressupost en una forquilla que
anava dels 52.937,50€ als 54.862,50€ anuals, depenent de les hores lectives impartides.
S’ha de tenir en compte que a aquesta quantitat hi cal sumar els aproximadament 6.800€ en concepte de lloguer i
manteniment dels espais, despeses que continuarà assumint íntegrament l’Ajuntament.
La nova licitació ha volgut preservar l’actual model pedagògic, mantenint les necessitats educatives dels alumnes
com a eix vertebrador de la proposta, tot i la inevitable reducció de sessions individuals per raons de viabilitat
econòmica.
Finalment el concurs ha estat guanyat per Arreplec Cultura i Educació, amb en Narcís “Siso” Mercadal al capdavant,
una persona amb una llarga experiència en diverses escoles de música, com la de Vidreres, Caldes de Malavella o
Riudellots, i que assegura la continuïtat del model educatiu que ha marcat la manera de fer de l’escola de la Cellera.
Volem aprofitar aquestes línies per agrair sincerament la feina extraordinària que l’Associació Musical Calabutí, i en
especial al seu equip directiu, ha realitzat durant aquests gairebé 10 anys. L’aportació d’aquest grup de professors
i músics al teixit musical de la Cellera és difícil de quantificar, i som conscients que res seria avui tal i com ho
coneixem si no fos per la seva implicació fora de mida durant aquest temps.
Així doncs, per a Arreplec Cultura i Educació, tota la sort i l’encert; i per l’Associació Musical Calabutí, tot l’agraïment
del món.
Cordialment,
L’Alcalde
David Sarsanedas Serrat

La Regidora d’Educació i Serveis Socials
Gemma Iglesias Franch
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