
DDDDDDDDLluís Herrera (INS Ronda) i Ramon Llanes (INS Manuel de Montsuar)

INS Ronda / INS Manuel de Montsuar (Lleida)                   Secundària

SECUNDÀRIA ROCK-LLEIDA

DDDDDDDDDDDDDCentre de Formació Contínua
Institut de Ciències de l’Educació �

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

10  anys en 10  c l ipsD
El Secundària Rock és una trobada de grups de rock de centres de secundària de Lleida. 
L'experiència va començar el curs 2002-2003 i enguany ha arribat al 10è aniversari.

         Per què grups de rock? Les corals i 

els grups instrumentals tenen més tradició i 

una major implantació als instituts però els 

grups de rock són un recurs diferent i 

complementari pel fet que la música mo-

derna, més propera a l’alumnat, és un estil 

molt engrescador a l’hora d’ interpretar 
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        On es fa?  Les tres primeres edicions es van cele-

brar als mateixos instituts que organitzaven la trobada. 

Després, un any al Teatre de l’Escorxador i un altre a 

l’Auditori Enric Granados. A partir de la 6a trobada 

(curs 2006-2007) sempre s’ha fet al Cafè del Teatre, un 

espai emblemàtic de la música en directe de la ciutat de 

Lleida. 
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SECUNDÀRIA ROCK-LLEIDA
10 anys en 10  c l ips

       Curiositats:
d Els més constants: només l’INS Ronda ha participat a les 10 
edicions del Secundària, l’INS Manuel de Montsuar ho ha fet en 
9 i els INS Guindàvols  i INS Gili i Gaya en 7.

j La primera trobada es va fer en un passadís –no hi havia Po-
liesportiu encara- de l’INS Ronda.

iGrups com Lexu’s i Lax’n’busto han col laborat amb el Secun-
dària Rock.

n Mentre cada grup es prepara a l’escenari per actuar, es pro-
jecta un vídeo de presentació de l’ institut o escola.

tAl llarg dels anys ens han acompanyat nombroses personali-
tats com els Directors dels SSTT d’Ensenyament, diversos ins-
pectors, regidors de cultura de la Paeria així com l’alcalde de 
Lleida, el Sr. Àngel Ros.

o El nostre tècnic de so preferit és en Jaume “Pipa”. Ell fa que 
tot funcioni bé!

l Per celebrar la 10a trobada, s’han fet samarretes commemo-
ratives i un grup de professors –els Do Cent’s– ens hem animat 
a tocar i a cantar a la cloenda.

O Al llarg de 10 anys han passat pel Secundària Rock un total 
de 428 nois i noies procedents d’11 centres escolars de Lleida.
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     El nom:  Inicialment era Trobada de grups de 

música de secundària de Lleida i, a partir de la 4a 

edició (curs 2005-2006), es va convertir definitiva-

ment en Secundària Rock. Des d’aquell moment 

també es va poder disposar d’un bon equip 

tècnic de suport i es va obrir una convocatòria 

anual de propostes per al disseny del cartell.

        E
l públic: Les primeres trobades es van dur a 

terme en horari escolar i amb alumnat dels ma-

teixos centres participants. A partir de la 6a edició, 

els concerts s’han obert al públic en general 

(especialment als familiars dels nois i noies) i s’han 

organitzat en horari de tarda-nit.
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        El directe: La trobada és una magnífica ocasió per po-

tenciar la música en directe, amb tots els valors que això 

comporta. Sovint s’oblida que la música és una magnífica 

excusa per a la convivència i la relació social. 

        El repertori: Cada grup ha 

d’ interpretar tres cançons: una ha de ser 

necessàriament en llengua catalana, una 

altra ha de ser temàtica (cada curs la troba-

da tracta un tema comú; en aquesta darrera 

edició, per exemple, ha estat La música dels 

anys 70) i una tercera totalment lliure.
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Els Tallers:  A partir de la 8a trobada 

(curs 2009-2010), l’alumnat ha participat 

també en un taller matinal que pretén apor-

tar la visió de músics professionals sobre 

diversos aspectes musicals complementaris. 

Fins ara, els temes tractats han estat el 

procés de creació d’una cançó, 

l’enregistrament discogràfic i el món del di-

recte.
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        Com s’organitza? 
A partir de la 4a edició 
(curs 2005-2006) ha estat 
el Centre de Recursos Pe-
dagògics del Segrià (CRP) 
-amb el suport de la Regi-
doria de Cultura de La 
Paeria-  qui s’encarrega 
de l’organització; és, sens 
dubte, l’ànima de la troba-
da.
Trobareu més informació  
al web del CRP 
(http://xtec.cat/crp-
segria/).
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        Els i les intèrprets:  La majoria dels 

nois i noies participants s’han format musi-

calment als mateixos instituts i col legis: a 

les classes lectives de música o a través 

d’activitats extraescolars que funcionen 

gràcies al suport  de les AMPES. Sigui quina 

sigui la fórmula, al darrere hi ha sempre 

molta feina i esforç.
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