Ateneu - CMEM
Des de la seva fundació el 1999, Joventuts Musicals de Banyoles subscriu anualment un conveni amb
l'Ajuntament de Banyoles que el converteix en el programador principal de la temporada estable de
música de la ciutat. Del 1999 fins al 2008 aquesta programació es va desenvolupar sobretot alTeatre
Municipal de Banyoles, junt amb la resta de propostes d'arts escèniques, però també en d'altres espais
com la sala d'exposicions El Tint, el Pati de la Pia Almoina, el Museu Darder o el Claustre del Monestir de
Sant Esteve de Banyoles.
Des d'octubre de 2008 la ciutat disposa d'un espai exclusiu per a l'activitat concertística, l'Auditori de
l'Ateneu de Banyoles, que està ubicat en l'edifici de l’Ateneu - Centre Municipal d’Estudis Musicals de
Banyoles. L'Ateneu - CMEM és l'equipament musical central de Banyoles ja que aglutina tots els serveis
musicals de Banyoles (Escola Municipal de Música, Taller de Música, etc) així com les principals entitats
musicals de la ciutat. Fins el 2013 Joventuts Musicals de Banyoles ha tingut la seva seu en el propi
Ateneu - CMEM, any en què ha passat a disposar de seu pròpia en l'espai "la galeria", a pocs metres del
propi Ateneu.
L'actual Auditori de l'Ateneu, obra de l’arquitecte Jeroni Moner i amb la intervenció de l'enginyer acústic
Higini Arau, ocupa l'espai de l'històric Teatre del Cercle de Catòlics, que es va esfondrar el Nadal de 1985.
La sala disposa de 254 places i tots els recursos tècnics i humans per a dur-hi a terme una programació
estable de qualitat.
En la programació de l'Auditori de l'Ateneu Joventuts Musicals de Banyoles s'encarrega de la direcció
artística del què podríem anomenar músiques clàssiques, això és: la música clàssica pròpiament dita
(europea), les músiques ètniques i tradicionals, el jazz i també les propostes familiars i pedagògiques. La
programació és completa amb les propostes demúsiques modernes que aporta l'empresa Alter
Sinergies.
A banda de la programació de l'Auditori, JMB realitza altres activitats en l'equipament de l'Ateneu - CMEM,
com per exemple activitats paral·leles a concerts a l'Ateneu Bar, cursos que completen la proposta
formativa de l'Ateneu, master classes per a alumnes de l'Escola Municipal de Música (EMMB) i el
programa "La classe va a concert" amb la qual es pretén que els alumnes de l'EMMB assisteixin a
concerts de l'Auditori de l'Ateneu com a part de la seva formació musical.
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Informació
La inauguració de l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles el 18 d’octubre de 2008, va suposar la culminació del
projecte de l’Ateneu – CMEM, un espai dedicat principalment a la música nascut l’any 2003 amb la
voluntat de potenciar la formació, la producció i l’exhibició musical en els seus diferents formats.
D’aquesta manera, la ciutat de Banyoles compta amb un espai privilegiat amb una programació estable de
mitjà i gran format, amb actuacions estilísticament molt variades i per a tot tipus de públic, que van des de
les músiques del món al jazz, passant pel pop, el rock o la música clàssica. Un escenari pensat, també,
perquè els alumnes de l’Escola Municipal de Música de Banyoles hi puguin assajar i mostrar
periòdicament el seu treball.
L'entitat Joventuts Musicals de Banyoles és el programador principal de l'Auditori de l'Ateneu gràcies al
conveni que subscriu en aquest sentit amb l'Ajuntament de Banyoles des del 2008. Fruit d'aquest conveni,
JMB és la responsable de les programacions de música clàssica, jazz, músiques del món i concerts
familiars de l'Auditori de l'Ateneu.

