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T’oferim una preparació de qualitat i la col·laboració de les millors empreses: Casa Tarradellas, Roquet SA, General Cable, Llet Pasqual, La Farga 

Group, Girbau, entre d’altres. A més, t’oferim flexibilitat, tutories, pràctiques en empreses, formació contínua, etc.

LES MILLORS SORTIDES PROFESSIONALS. FORMA’T EN TECNOLOGIES EMERGENTS,

LES MILLORS EMPRESES A LES TEVES MANS... PREPARA’T PER AL TEU FUTUR

VISITA’NS

BORSA DE TREBALL,

truca’ns!

Servei d’assessorament

i reconeixement en la FP

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR del 27 de maig al 7 de juny
PREINSCRIPCIONS

2014-2015

Cicles formatius de grau mitjà
• Gestió administrativa

•  Instal·lacions elèctriques i automàtiques

•  Mecanització

Curs d’accés a grau superior (CAS)

Cicles formatius de grau superior
• Administració i inances

•  Programació de la producció en fabricació mecànica

• Mecatrònica industrial

•  Administració de sistemes informàtics en xarxa

Divendres, 30 de maig de 2014

CULTURA NOU9EL 37

Torna l’espectacle en què conflueixen els alumnes de l’Escola de Música i artistes plàstics

Sinestèsia, la creativitat a Manlleu

Manlleu

J.V.

Per a la majoria, serà la 
primera vegada que presen-
taran una creació pròpia en 
públic. Són set estudiants 
de l’Escola de Música de 
Manlleu que aquest cap de 
setmana participaran en la 
segona edició de Sinestèsia, 
una plataforma on poden 
mostrar les seves composici-
ons, en un escenari decorat 
amb les obres d’artistes plàs-
tics. Això és la sinestèsia, un 
recurs literari que consisteix 
a barrejar diferents sentits 
en una sola imatge.

Adrià Puig, violoncel-
lista, és un dels membres 
d’un grup de cambra que 
actuarà amb la ballarina Eli 
Collelldemont. “Ens van dir 
que això milloraria el nostre 
procés creatiu”, explica. I és 
el que han fet: han après a 
coordinar-se amb la ballari-
na, a posar veus, a ajuntar 
tots els elements. Raimon 
Pujols –“digueu-me Rai”, 
remarca– és guitarrista, i 
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La ballarina Eli Collelldemont, amb el grup de cambra format per Adrià Puig, Núria Vilalta i Laura Molist

està encantat de tocar a la 
sala d’exposicions de Can 
Puget, “un espai idoni”. La 
seva composició mostrarà a 
través de la música “imatges 
d’un mateix dia, en una ciu-
tat... amb la música intento 

reflectir la llum”, explica. 
Aquests són dos dels 

espectacles, que dimecres 
a la tarda s’assajaven a Can 
Puget. També hi seran Marc 
Fernández (guitarra), Mireia 
Montero (piano), Jordi Lladó 

(bateria), Martí Mitjavila 
(clarinet), Minerva (cello), 
Martí Ricart (saxo) i Irene 
Canudas (flauta travessera). 
Tots els instruments que 
s’imparteixen a l’Escola de 
Música. “Aquí treballem la 

interpretació, les partitu-
res... Sinestèsia vol posar-
los en un registre creatiu, 
perquè és important que al 
sortir sàpiguen expressar-
se”, afirma Guillem Costa, 
professor de l’Escola de 
Música de Manlleu. L’expe-
riència va resultat positiva 
l’any passat, i per aquest 
motiu s’ha repetit amb petits 
canvis, com la incorporació 
de la dansa. La part artística 
l’hi posa el col·lectiu La Soli-
tària, a través dels mateixos 
artistes que ja van participar 
en l’edició de l’any passat: 

Marc Tañà, Martina Tarabal, 
Jordi Arévalo i Roxanne 
Robinson, Judit Ricard, Ester 
Molera, Martina Tarabal 
i Pau Sánchez, Collateral 
Productions i Eulàlia Sella-
rès. Les representacions de 
Sinestèsia es faran divendres 
a 2/4 de 9 del vespre, dissab-
te en tres sessions (a les 6, 7 
i 8 del vespre) i diumenge en 
tres sessions més (11, 12 i 1 
del matí). 

S’ofereix als joves 
músics un espai on 
presentar les seves 
peces en públic

    PUBLICITAT Ensenyament


