JOVENTUTS MUSICALS DE SANT CUGAT

Des de quan funciona Joventuts Musicals de Sant Cugat?
Acta fundacional 25 de Maig de 2001,
Inscrita el 31 d’octubre de 2001 a la secció 1ª del Registre de Barcelona.
Actualment presideix Joventuts Musicals de Sant Cugat:Martí Marín i Perpinyà.
L’Oriol Hernández i Llort, n’és el vice-president.
Associació Musical Aula de So, és el soci d’honor.

Quin és l’inici de la seva història?

Joventuts Musicals d’Espanya (JME) es va crear al 1952. Actualment
s’estructura per mitjà de Confederacions d’Associacions Locals Autònomes
repartides por tot el país, i on Joventuts musicals de Sant Cugat prèn part
d’aquesta participació. JME es una entitat sense ànim de lucre, declarada de
Utilitat

Pública

pel

Consell

de

Ministres

en

1974.

S.M. la Reina Doña Sofía ostenta la Presidència d’Honor. A més del Premi CIM
de la UNESCO, JME va rebre en 1997 la Medalla d’Or al Mèrit en las Belles
Artes, màxima distinció cultural espanyola. JME forma part de la federació
internacional que agrupa a las Joventuts Musicals de 55 països repartits per tot
el món. Fundada a Brussel·les en 1945, la Federació Internacional de JJMM va
ser rebautitzada com a Jeunesses Musicales International (JMI).

Jeunesses Musicales – Joventuts Musicals – és, segons la UNESCO, "el
moviment cultural juvenil més important del món"; és un moviment
internacional multicultural format per una red d’associacions que ofereixen
activitats múltiples i diversificades en tot el món, amb els següents objectius:


Participació musical activa a tots els nivells.



Camp d’acció mundial per l’intercanvi d’intèrprets, experts,
pedagogs, animadors, repertoris, documentació i informació.



Cooperació internacional ampliada a través de la UNESCO.



Profundització en totes les cultures i disciplines musicals.

Joventuts Musicals d’Espanya està presidida pel doctor Jordi Roch, qui és
ademés Vice-President de la EMCY (Unió Europea de Concursos de Música per
la Joventut), i membre individual del CIM (Consell Internacional de la Música) de
la UNESCO, organisme que va presidir de 1994 a 1997. També va ser President
de la Federació Internacional de Joventuts Musicals, avui JMI, de la qual és
President d’Honor.
El Consell de Direcció és l’orgue de govern de l’entitat juntament amb
l’Assamblea General. Es reuneix de dos a tres vegades l’any.
La Secretaria General de JME està situada a Barcelona, per més consultes
visiteu la seva pàgina web www.jmspain.org

