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Escola Municipal de Música i Conservatori Josep M. Ruera

SETMANA OBRIM PORTES A LA MÚSICA

L’ EMM i Conservatori Josep M. Ruera, centre de formació, creació i difusió 
musical, obre les portes per mostrar-nos la seves intimitats. Cantarem, balla-
rem, tocarem, escoltarem i gaudirem de la música plegats: alumnes, pares, 

professors i...tothom qui ens vulgui conèixer. 

Darrera de cada porta, una sorpresa musical!

TALLERSCLASSES
OBERTES

CONCERTS i
CONFERÈNCIES

SESSIONS
INFORMATIVES



RESUM D’ACTIVITATSRESUM D’ACTIVITATS

DILLUNS  23 d’Abril
Classe Oberta Bonsais (Ferran  Besalduch)

17:45 a 18:30 Sala d'actes Adreçat a: tots els públics

Taller BSMO (Banda Sonora Molt Original) (Eduard Herrero)

17:30 a 20:30 Aula21 Adreçat a: alumnes de l’escola de grau elemental 5è i 6è A

En els seus orígens el cinema era mut, i un sol pianista tocant en directe, solia acompanyar les projeccions per fer-les més amenes. 

Amb l’arribada del cinema sonor, les bandes sonores i els efectes sonors es van imposar, fins el punt que no podem imaginar una 

pel·lícula sense aquests elements.

Aquest taller proposa construir entre tots l’embolcall sonor més original a una sèrie de fragments cinematogràfics que us 

proposarem. Farem servir els instruments més variats, des dels que ens esperem trobar en una escola de música (violins, violoncels, 

piano, xilòfons..) fins als més originals, aprofitant elements i objectes reciclats que tots tenim diàriament al nostre abast.

El resultat quedarà enregistrat per poder-lo gaudir al final de la sessió.

Concert Debussy Corner (Ferran Besalduch)

19:00 Primer pis Adreçat a: tots els públics

DIMARTS  24 d’Abril
Taller Taller de canyes d'Oboè (Almudena Jambrina)

16:00 a 20:00 Sala de professorsAdreçat a: alumnes d'oboè

A

Classe oberta MiniMúsics: què fem dimarts a les sis? (Chus Castro)

18:00 a 19:00 Aula 20 Adreçat a: nens i nenes instrumentistes de corda de 6 a 11 anys i pares

Conferència/Concert David Soler Sound FX
19:15 a 21:00  Sala d’Actes Adreçat a: professors i alumnes de grau professional, públic en general

Veniu a descobrir l’Univers dels efectes de so de la mà del guitarrista i productor musical David Soler. 

Us mostrarem com manipular diferents elements del so així com formes de combinar aquests efectes, i podreu conèixer la 

experiència creativa de tot un referent en aquest Món.

Concert Debussy Corner (Ferran Besalduch)

19:00 Primer pis  Adreçat a: tots els públics
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Classe oberta Coral "Brrrrrrr....siiinnng....ma mi mo mu....i cantem!" (Marta Poal)

18:00 a 18:45 Sala d’actes  Adreçat a: tots els públics

DIMECRES 25 d’Abril
Concert "Vers la nuit" Recital de piano a càrrec de Víctor Braojos
17:00 a 18:00  Sala d'actes Adreçat a: tots els públics

La nit... quins misteris i intrigues amaga el seu joc d'ombres, entre llum i foscor, que ha estat capaç de fascinar-nos tant al llarg de 

la història? Quina és l'essència que, travessant el temps i l'espai, ha estat una obsessió pels romàntics, i motiu recorrent de molts 

poetes i compositors?

En aquest programa us proposo un viatge a través de la música i el temps, per tal d'anar plegats cap a aquesta foscor, alhora 

suggerent i aterradora... però que ens atreu de manera irremeiable.

Concert "Petits bruixots" (Mª del Puig Grau, Irene Becerra, Martí Ventura)

18:15 a 19:00 Sala Tarafa Adreçat a: tots els públics

En aquesta ocasió, els petits de l’escola  canten acompanyats del Conjunt Instrumental Orff i el piano del Martí Ventura.

A

Concert "enCORdats per Amèrica" (Francesc Hormigon, Anna Montañá, Daniel Rubies)

19:30 a 20:15 Sala TarafaAdreçat a: tots els públics

Els alumnes de grau elemental i professional canten amb el  Conjunt de Guitarres.

Concert Debussy Corner (Jordi Masó)

19:00 Planta baixa Adreçat a: tots els públics

Conferència "El naixement d’un violí" Josep Carbonell, Violer
19:30 a 21:00 Sala d’Actes Adreçat a: Professors, alumnes de corda i públic en general

Reflexions, accions, sensacions i emocions a l’entorn de la concepció, gestació i naixement dels instruments de corda fregada, 
des de la mirada del constructor.

DIJOUS 26 d’Abril
Classe oberta Portes obertes als més petits 2013 i 2014 (Mª del Puig Grau)

17:30 a 18:15 Aula 20 Adreçat a: nens, nenes i pares interessats en fer la formació musical a l’escola de música

Classe oberta Portes obertes als més petits 2012 i 2011 (Mª del Puig Grau)

18:30 a 19:15 Aula 20 Adreçat a: tots els públics



Sessió informativa Vine a conèixer l'Escola de Música (Anna Maria Piera)

18:45 a 19:15 Aula 21 Adreçat a: nois, noies i pares interessats en fer la formació musical a l'Escola de Música

Concert Debussy Corner (Oriol Garcia)

19:00 Primer pis Adreçat a: tots els públics

Taller "Música amb els peus i un ordinador" (Oriol Garcia / Marta Poal)

19:30 a 20:30 Aula21 Adreçat a: alumnes de l’escola de grau elemental 5è B

A

Sessió informativa Jornada Fundació Ciència i Art (Educació Corporal)
19:30 a 21:00 Sala d’actes Adreçat a: Professors, alumnes de grau professional i 6è de grau elemental

L'assignatura d'educació corporal al Josep Maria Ruera. Una proposta innovadora que compleix deu anys.

En Carles Riera patia unes molèsties físiques relacionades amb la pràctica instrumental. Res greu però suficient com per no 

deixar-lo fruir de la seva professió completament. Va buscar solucions i ho va resoldre. L'experiència li va servir per adonar-se 

que eren molts els músics que passaven per situacions semblants i va veure clar que calia donar eines als músics, ja en els seus 

primers anys de formació. La seva determinació va fer que l'any 2008 es posés en marxa un nou enfoc en la formació i la 

promoció de la salut en conservatoris i escoles de música.

En parlarem amb els professionals que ho van posar en marxa i amb ex-alumnes que ens explicaran de quina manera 

l'assignatura els ha ajudat com a músics.

A

DIVENDRES  27 d’Abril
Concert Concert dels alumnes de l’ESMUC
18:00 a 19:00 Sala d’actes Adreçat a: tots els públics

A

Classe Oberta Portes obertes a la Corda elemental (Ernest Miralles)

18:15 a 19:00 Aula 20 Adreçat a: tots els públics

A

Concert Debussy Corner (Daniel Rubies)

19:00 Planta baixa Adreçat a: a tots els públics

A

Sessió informativa Vine a conèixer el nostre conservatori (Anna Maria Piera)

19:15 a 19:45 Aula 20 Adreçat a: nois, noies i pares interessats en fer la formació musical al conservatori

A

Classe Oberta Portes obertes al Vent i la Corda (Josep Mª Sauret, Chus Castro, Eduard Herrero)

20:00 a 21:00 Sala Oberta Adreçat a: estudiants d’intruments de vent i corda de grau professional

Més informació a: http://www.emruera.cat       @conservatoriruera
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