D’acord amb el dret d’informació establert en l’Article 13 del REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES, podeu sol·licitar
tota la informació sobre el tractament de les vostres dades personals a l’Associació Joan Carles i Amat
a través del correu electrònic: assoc.joancarlesamat@gmail.com

Per fer-vos socis per correu postal, envieu aquesta butlleta a l'adreça que s'indica a la pàgina de crèdits

Si vols contribuir a:
· Fer de Monistrol i els seus entorns l’epicentre
d’un esdeveniment cultural de primer nivell i
àmplia repercussió
· Crear un festival amb “marca pròpia”, lluny
de la imitació de models aliens
· Redescobrir, a través del fet musical, el patrimoni històric
· Recuperar la memòria dels prohoms del nostre país que hem deixat caure en l’oblit
· Consolidar un projecte participatiu, que
fomenti la cohesió social i l’educació de la
ciutadania

Fes-te Soci!
Associació Joan Carles i Amat
Carrer del Pla, 1 1r 1a - 08691 · Monistrol de Montserrat
Tel. 663 869 318
assoc.joancarlesamat@gmail.com

Imatge de la portada: al· legoria de la música al Tractat de
Guitarra de Joan Carles i Amat (edicions del s. XVIII)

Associació

Joan Carles i Amat

· Any 2022: Concert commemoratiu del 450è

aniversari de Joan Carles i Amat - Hopkinson
Smith (setembre, Església de St. Pere de Monistrol)

Historicisme/Eclecticisme · Projecte educatiu ·
Irradiació territorial · Excel· lència artística/
Compromís social

Signatura:

o Familiar 30 euros

ció del Festival (campanya de socis, recerca de
subvencions i patrocinis)

o Individual 20 euros

· Any 2021: Difusió de la ‘Petita Història’ i promo-

o Jubilat 10 euros

Joan Carles i Amat’ (Editorial Mediterrània, textos de Joan Puigdellívol i il·lustracions de Pilarín
Bayés)

QUOTES ANUALS

· Any 2020: Publicació de la ‘Petita Història de

oooo oooo oooo oooo oooo oooo

sical pel centre històric de Monistrol, 5 de maig)

Correu electrònic .......................................................................................................................................................
Domiciliació bancària (dades IBAN)

· Any 2019: ‘Un món de guitarres’ (Itinerari mu-

Població ........................................................................................... Tel .....................................................................

L’Associació, doncs, entoma el repte, i ho fa en un
acte de responsabilitat; però vol fer-ho de forma compartida amb la ciutadania per tal d’avançar plegats
fins a fer d’aquesta nova iniciativa, que ja comença a
despuntar en un dels indrets més emblemàtics de la
Catalunya Central, un autèntic «projecte de país».

Amb la vista posada en el 2022, any del 450è aniversari de JCA, la bona planificació d’activitats
que s’ha ideat ha de permetre crear la base social
que necessita l’esdeveniment

Adreça ............................................................................................................................. CP .....................................

Però la gran repercussió d’aquest tractat, que ha tingut la fortuna d’esdevenir un petit objecte de culte
per a guitarristes i estudiosos dels cinc continents,
obliga a pensar en el futur esdeveniment en termes
de gran volada: és a dir, en el Festival Internacional
de Guitarra Joan Carles i Amat, i això posa Monistrol davant del repte més ambiciós de la seva història.

Joan Carles i Amat

DNI ........................................Data naixement.....................Professió.....................................................................

És incidint de manera especial en aquest darrer aspecte, que el juliol de 2019 fou creada l’Associació
Joan Carles i Amat, amb l’objectiu primordial d’organitzar un festival de guitarra en tribut a aquest monistrolenc universal injustament oblidat, però també,
amb el propòsit d’aglutinar les diferents iniciatives
que avui concorren en la seva definitiva recuperació.

Festival Internacional de Guitarra

Nom ............................................. Cognoms .............................................................................................................

J

oan Carles i Amat (Monistrol de Montserrat,
1572-1642) s’emmarca en la categoria d’un arquetípic «home del Renaixement», car en la seva persona hi conflueixen els trets de tot un humanista:
l’home de ciència (metge i tractadista, però també,
docte en altres branques del coneixement), l’home de
lletres (autor d’una obra cabdal de la paremiologia
catalana: els Quatre-cents aforismes catalans) i l’home
de la política local (batlle de la vila al final de la seva
vida). Hi ha, però, un aspecte del seu polifacetisme
que l’ha projectat a escala mundial malgrat ser-ne un
diletant: el de músic –en concret, de guitarrista portentós- i teòric que el 1596, amb només 24 anys, es va
aventurar a escriure el que és considerat el primer
tractat de guitarra d’Europa.

