
Saluda
De bell nou, tenim davant un curs nou i l’Ajuntament de Vila-real, una vegada més, tre-
balla braç a braç amb les associacions de la nostra ciutat, que amb especial dedicació, 
s’esforcen per mantenir les nostres tradicions mitjançant l’Escola de Tradicions Locals.
Les diferents escoles programades faran que siguen molts els conciutadans que  
s’informen, s’apropen al coneixement i, per tant, acaben practicant i estimant aquelles  
tradicions més nostres, les quals ens endinsen de ple en les nostres arrels.
Novament, des del Departament de Tradicions, per tal d’afavorir al màxim la difusió, el 
coneixement i l’aprenentatge de les nostres tradicions, donem suport a totes les associ-
acions que portaran a terme el desenvolupament de l’Escola de Tradicions Locals de la 
nostra ciutat. Des d’ací vull mostrar el meu reconeixement als membres de les diferents 
associacions per la dedicació, l’esforç i l’estima mostrada a aquesta Escola que curs a curs 
es consolida i reuneix molts alumnes interessats a conéixer a fons les nostres tradicions.
Anime a totes les veïnes i els veïns de Vila-real a participar de l’Escola de Tradicions Locals 
i espere que l’oferta programada, per a aquest curs 2013-2014, siga realment del vostre 
interés i us ajude cada dia més a lluitar per conservar i mantenir les nostres tradicions i 
a endinsar-vos en el món de les nostres arrels, aquelles que ens identifiquen a tots i que 
ens fan sentir, any rere any, més vila-realencs i vila-realenques.

Pasqual Batalla Llorens
Regidor de Normalització Lingüística i Tradicions
Ajuntament de Vila-real



Informació de
les escoles

Escola de Bombos i Tambors                          

Enrique Cortés Broch
Contacte: 629 301 199, tradicions@ajvila-real.es

Estaran limitades a grups  d’un màxim de 20 alumnes a partir de 6 anys d’edat.

Organitza: Agrupació de Bombos i Tambors de Vila-real

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació de la matrícula

Les classes seran de caràcter col·lectiu i es realitzaran setmanalment a les instal·lacions 
de l’IES Broch i Llop. Per a participar, l’alumnat ha de disposar d’un instrument ja siga 
d’un tambor de Calanda, un tabal  o un bombo.

La convocatòria estarà oberta a partir del 2 d’octubre de 2013, els dimarts i els divendres 
de 19.30 a 21.00 hores, al pati de l’IES Broch i Llop. Per a formalitzar la inscripció, caldrà 
presentar una fotografia i el DNI de la persona interessada o dels seus familiars o tutors. 
En el cas dels i les menors d’edat es requerirà  l’acompanyament d’una persona adulta.



Escola de Cor

Membres qualificades i qualificats de la Coral Sant Jaume.
Contacte: 633 557 682, coralsantjaume@gmail.com

Estaran limitades a grups d’un mínim de 15 persones i a un màxim de 30, 
amb edats compreses entre els 12 i  els 17 anys. 

organitza: Coral Sant Jaume

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació de la matrícula

Les classes començaran el 4 d’octubre de 2013 i s’impartiran els divendres de 15.30 a 
17.00 hores, a la Casa dels Mundina (c/ Major Sant Jaume, 37-39, 1r pis), local d’assaig 
de la Coral Sant Jaume.

La convocatòria estarà oberta, durant tot el curs, els  divendres a partir del 4 d’octubre, 
de 15.30 a 17.00 hores, a la Casa dels Mundina o a través de correu electrònic. Per a for-
malitzar la inscripció, caldrà presentar una fotografia i el DNI de la persona interessada o 
dels seus familiars o tutors. En el cas dels i les menors d’edat es requerirà  l’acompanya-
ment d’una persona adulta. El preu de les classes és de 10 euros mensuals.

Escola de Dolçaina i Tabal

Flabiol-dolçaina: Paloma Mora i J. Carlos Cañada 
Tabal: Josep Salmerón
Contacte: 627 193 592, tradicions@ajvila-real.es

Les places de dolçaina estan limitades a 30 alumnes, amb una edat mínima d’11 anys, i 
les de tabal a 40 alumnes, amb una edat mínima de 5 anys.

organitza: Associació Cultural el Trull

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació DE LA matrícula

L’escola ofereix dos tipus d’itineraris: el de dolçaina, que s’aprendrà a partir del  
flabiol valencià, i el de tabal valencià, que s’iniciarà a través del domini de la caixa sorda. 
L’alumnat participarà tant en sessions de treball individual, de 30 minuts, com en classes 
col·lectives, de 60 minuts, que seran per parelles, en el cas de l’alumnat de dolçaina, i en 
grups de 6 per a les i els tabaleters. Les classes s’impartiran al tercer pis de la Casa dels 
Mundina, c/ Major Sant Jaume, 37 - 39. En la programació s’inclou l’assignatura de Llen-
guatge Musical per a poder realitzar els exercicis proposats.

Estarà oberta el dilluns 23 i el dimarts 24 de setembre de 10.00 a 13.00 hores i de 18.00 
a 21.00 h, a la Casa dels Mundina. Per a formalitzar la inscripció, caldrà presentar una 
fotografia de l’alumne o alumna i el DNI de la persona interessada o dels seus familiars o 
tutors. En el cas dels i les menors d’edat, es requerirà  l’acompanyament d’una persona 
adulta. El preu de les classes és de 30 euros mensuals.

El període de matriculació estarà obert fins que es cobresquen totes les places. Qualse-
vol tipus d’informació es podrà sol·licitar telefonant al número 637112647 o a l’adreça 
electrònica editvila.real@gmail.com.



Escola d’Estudis Tradicionals

Instruments tradicionals i etnografia: Jordi Montesó 
Dansa i coreografia: Maria Pilar Cercós
625 782 863, cetacaf.correu@gmail.com 

Es formaran grups diferenciats per modalitat i per edat de 6 a 11 anys i de 12 a 17 anys 
d’un mínim de 10 i un màxim de 20 persones.

organitza: Associació Cultural Aigua Fresca

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació de la matrícula

L’Escola d’Estudis Tradicionals ofereix dues modalitats: la de dansa, que inclou la pràctica 
de diferents tipus de balls en una classe de dues hores setmanals, i la d’instruments tra-
dicionals, adreçada a treballar l’ús d’instruments populars amb dues classes d’una hora a 
la setmana. Les sessions se celebraran a la Casa dels Mundina i també inclouran classes 
transversals d’etnografia, interpretació i creació.

Estarà oberta a partir del 20 de setembre de 10.00 a 13.00 hores al Departament de 
Tradicions. Per a formalitzar la inscripció, caldrà presentar una fotografia de l’alumne o 
alumna i el DNI de la persona interessada o dels seus familiars o tutors. En el cas dels i 
les menors d’edat, es requerirà l’acompanyament d’una persona adulta. El preu de les 
classes és de 15 euros mensuals. Escola de Guitarra

Instruments de pua: José Vicente Broch
Guitarra i guitarra elèctrica: Elena Nebot, Montse Sanz i Juan Villarejo 
Contacte: 657165239

Les places per a cada grup estaran limitades a un màxim de 9 alumnes i l’edat mínima per 
a participar és de 7 anys.

organitza: Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació de la matrícula

Les classes s’impartiran de dilluns a divendres a partir de les 18.00 h a la Casa dels Mun-
dina, c/ Major Sant Jaume, 37-39, 1r pis.

La matriculació estarà oberta els dies 20 i 27 de setembre i 4 i 11 d’octubre de les 19.30 
a les 21.30 hores, a la Casa dels Mundina. Les persones interessades hauran de presentar 
una fotografia i fotocòpia del DNI de l’alumna o l’alumne, o d’un dels pares o tutors. En 
el cas dels menors d’edat, és necessària la fotocòpia del DNI d’un dels pares o tutors i 
hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta. El preu de les classes és de 20 euros 
mensuals.



Escola de Música

Membres qualificades i qualificats de l’associació
Contacte: Juanjo 650 568 966, umlalira.escola@gmail.com, escolaumlalira.jimdo.com

Les places  de llenguatge musical estan limitades a un màxim de 15 xiquetes i xiquets per 
grup d’entre 6 i 8 anys i es realitzaran dues sessions setmanals d’una hora cadascuna. Les 
classes d’instrument seran individuals amb una duració de 30 a 60 minuts, segons el ni-
vell de l’alumnat i col·lectives per instrument, un dia cada dues setmanes. Així mateix, les 
classes de conjunt coral són d’una hora setmanal i estan adreçades a xiquets i xiquetes de 
6 i 7 anys. Les de conjunt instrumental estan reservades per a alumnat a partir de segon 
curs i se celebraran els dissabtes al matí.

organitza: Associació Unió Musical La Lira de Vila-real

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació de la matrícula

L’escola s’estructura en classes de llenguatge musical, d’instrument (de fusta, metall o 
percussió), que s’oferiran segons les necessitats de la banda, així com classes de conjunt 
coral i conjunt instrumental.

El període d’inscripció s’obrirà del 9 al 20 de setembre (de dilluns a dimecres, de 10.00 
a 13.00 hores, i divendres, a les 18.00 hores) a la seu de la Unió Musical La Lira, ubicada 
al c/ Comte Albay s/n. Per a formalitzar la matrícula caldrà adjuntar la fitxa d’inscripció, 
les dades bancàries, una fotografia de la persona interessada i la taxa de matrícula: 25€. Escola de l’Agrupació 

Musical Verge de Gràcia

Les classes aniran a càrrec de membres de l’agrupació musical
Contacte: amvirgendegracia@hotmail.com

L’edat mínima per participar és de 6 anys i no hi ha límit de places.

Organitza: Agrupació Musical Verge de Gràcia de Vila-real

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació de la matrícula

Les classes es dividiran per grups segons el tipus d’instrument. Els dilluns, dimecres i di-
vendres se celebraran les classes de trompeta i corneta de les 20.00 a les 22.00 hores,  i 
els  dilluns, dimarts i divendres, a la mateixa hora, les de trombó, bombardí i tuba.

La matrícula es formalitzarà a partir del 2 de setembre en el local de l’agrupació ubicat al  
c/ Artana, de dilluns a divendres, de les 20.00 a les 22.00 hores. La matrícula és gratuïta.



Escola d’Orquestra

Carles Ramón Segarra, director titular de l’orquestra Supramúsica
Contacte: orquestrasupramusica@gmail.com, carles.ramon70@gmail.com

Les places per a la formació del grup estan limitades a un mínim de 10 persones i s’adre-
cen a estudiants de música d’especialitats que formen part d’una orquestra simfònica 
(especialment de corda fregada) que tinguen superat el tercer curs d’EE.

Organitza: Orquestra Jove Supramúsica

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació de la matrícula

Les classes començaran el 5 d’octubre i se celebraran durant dues hores setmanals tots 
els dissabtes en horari de matí o vesprada al local d’assaig de l’orquestra Supramúsica, 
ubicat a la Casa dels Mundina, (c/ Major Sant Jaume, 37-39, 1r pis).

La matriculació es realitzarà els dissabtes 21 i 28 de setembre d’11.00 a 13.00 hores a la 
Casa dels Mundina. 

Escola de Parany Pepe Sebastià 

Fèlix Quirós Candau i Pepe Nebot Gil
Contacte: 964 53 58 37 (APAVAL)

Les places estan limitades, fet que no eximeix de la formació de nous grups. Les classes 
estan adreçades a totes les persones interessades a partir de 6 anys.  

Organitza: Apaval, Associació de Paranyers

horari i lloc de les classes

professorat

places

informació de la matrícula

Les classes s’impartiran a la Cambra Agrària els dijous de 19.30 a 20.30 hores. Comença-
ran el 9 de gener de 2014 i finalitzaran el 8 de maig de 2014 i abordaran diferents temàti-
ques com el parany tradicional, etnologia i etnografia, formació del paranyer, ornitologia, 
iniciació al toc de reclam tradicional.

La matriculació estarà oberta del 2 de novembre de 2013 fins a completar places a la seu 
d’Apaval, de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 hores. Els menors d’edat hauran d’anar 
acompanyats d’una persona adulta i caldrà facilitar la fotocòpia del DNI de la persona 
interessada o, si és menor, es podrà validar amb el del pare, la mare o els tutors.
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Escola de Pilota

Pepe Mezquita 
Contacte: 617393928, pepemezquitagarcia@gmail.com

Consulteu al Servei Municipal d’Esports.

Grup Pilotari de Vila-real

horari i lloc de les classes

professorat

places i informació de la matrícula

S’impartiran al Trinquet Municipal Salvador Sagols els dimarts i els dijous de 17.30 a 
18.30 hores.



Calendari
Curs 2013 - 2014
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