
NOU CONSERVATORI Berga, Puigcerdà i la Seu seran les primeres poblacions de posar en marxa un nou model de conservatori. Un servei
compartit entre les escoles de música de les tres ciutats que possibilitarà que els estudiants de música de les tres comarques puguin obtenir el
títol oficial sense haver de marxar a un altre centre. La nova fórmula s’engegarà el proper curs i posarà fi a una reivindicació del territori



Les escoles municipals de mú-
sica de Berga, Puigcerdà i la Seu
d’Urgell també seran  conservatori
a partir del nou curs acadèmic.  Se-
gons ha pogut saber aquest diari,
els tres centres mantindran la seva
estructura actual però, sota la mar-
ca Conservatori dels Pirineus, ofe-
riran el grau professional, la titu-
lació oficial d’estudis musicals. 

Es tracta d’un pas endavant
que faran els tres centres i que per-
metrà als estudiants de les co-
marques del Berguedà, la Cerda-
nya i l’Alt Urgell obtenir el títol al
seu territori i no haver-se de des-
plaçar a altres conservatoris de
Catalunya, de manera que es po-
sarà fi a una reivindicació que ha
anat in crescendo els darrers anys.

A partir del setembre, les tres es-
coles de música inclouran una
nova branca dins l’oferta educati-
va que possibilitarà als estudiants
disposar del títol oficial en estudis
musicals un cop els finalitzin. A
hores d’ara, els alumnes de Berga,
Puigcerdà i la Seu fan classes d’ins-
trument, teòriques i participen
als conjunts instrumentals seguint
el currículum educatiu, però quan
acaben tots els cursos no obtenen
cap certificat oficial que els per-
meti demostrar que han assolit el
nivell i que els obri portes a acce-
dir a estudis superiors.  Aquesta
certificació únicament l’atorguen
els conservatoris. Fins ara, la ma-
joria d’alumnes interessats a titu-
lar-se del Berguedà, la Cerdanya i
l’Alt Urgell s’han d’esperar als di-

vuit anys, quan marxen fora de la
seva ciutat per anar a la universi-
tat, o intenten compaginar l’ESO
amb les classes al conservatori
més proper, el que comporta des-
plaçaments gairebé diaris.

El curs vinent això canviarà i els
estudiants de música de les tres co-
marques tindran  possibilitat de
graduar-se sense marxar a fora i
fer-ho en l’edat que els correspon

per nivell sense haver-se de des-
plaçar. Ho faran sota la marca
Conservatori dels Pirineus, una fór-
mula pionera a Catalunya que per
primer cop integra tres centres
musicals diferents. És a dir, un
conservatori que tindrà tres seus
(Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell),
que treballaran de manera coor-
dinada i amb projectes conjunts.
Això no implicarà que cap centre

tanqui portes, sinó al contrari,
s’ampliaran els serveis.

Amb la incorporació del nou
conservatori, es tanca un deute
pendent del departament d’En-
senyament –qui gestiona els equi-
paments educatius– amb les es-
coles de música d’aquestes co-
marques i també es posa fi a la re-
ivindicació dels estudiants de mú-
sica del territori.  Catalunya té ac-

tualment una vintena de conser-
vatoris en funcionament però cap
de situat al terç nord del país. En
una línia imaginària damunt d’un
mapa, els conservatoris de Cer-
vera, Manresa, Vic i Girona sepa-
ren la part de Catalunya amb equi-
paments que ofereixen la titulació
oficial de la zona en la qual no n’hi
ha cap.

La insistència de les tres escoles
de música i dels ajuntaments ha
permès que, després de mesos de
treball, aquesta setmana el de-
partament d’Ensenyament hagi
donat el vistiplau per oferir una
nova línia de conservatori. Berga,
Puigcerdà i la Seu comparteixen
característiques similars pel que fa
al servei d’escola de música mu-
nicipal. És per això que s’ha apos-
tat per un projecte conjunt per po-
der tenir més força que una ini-
ciativa en solitari.
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Berga, Puigcerdà i la Seu estrenaran el curs
vinent el primer conservatori intercomarcal
A partir de setembre, les tres escoles de música oferiran el grau professional sota la marca Conservatori dels Pirineus

Alumnes en una de les classes a l’Escola Municipal de Música de Berga, el mes de setembre passat
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El terç nord de Catalunya
no té cap conservatori

Catalunya disposa d’una vinte-
na de conservatoris de música,

però no n’hi ha cap a la part nord del
país. La línia imaginària entre Cerve-
ra, Manresa, Vic i Girona separa la
zona que conté tots els centres, de
la zona que no en disposa de cap.
L’Escola de Música de Berga es va
crear el 1971 i actualment té 600
alumnes; la de Puigcerdà el 1988; i la
de la Seu, deu anys després. 



LA CLAU

Manresa celebrarà demà el Dia
Mundial del Teatre. I, com a no-
vetat, a l’escenari habitual dels
Carlins s’hi afegirà el carrer del
Balç. Organitzada per la sala Els
Carlins i la Coordinadora de Grups

de Teatre del Bages, Berguedà i
Solsonès, la celebració consistirà
en deu micromuntatges dels grups
que integren l’entitat i  que es re-
partiran entre el carrer del Balç i la
sala Els Carlins. Els actes comen-
çaran a 2/4 de 8 de la tarda, amb
una concentració a la plaça de
l’Ajuntament. Tot seguit comen-
çaran les actuacions al carrer del
Balç, amb  el Grup de Teatre Cen-
tre Parroquial de Monistrol de
Calders; el Grup Teatral Casal Fa-
miliar Recreatiu de Manresa; l’A-

grupació Cultural i Recreativa de
Fals; i l’Agrupació Teatral i Cultu-
ral de Castellbell i el Vilar. Després,
les accions es traslladaran als Car-
lins, on participaran el Grup in-
fantil del Casal Familiar Recreatiu
de Manresa; Set de Màgia de Sant
Vicenç; novament el Grup Teatral
Casal Familiar  i el Taller de Teatre
d'Adults; el Grup Teatral Cul i Seu
de Sant Vicenç i el Grup Anem de
Canto de Sant Joan. La celebració
es clourà amb la lectura del ma-
nifest. L’entrada és lliure.
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El Dia Mundial del Teatre, demà a Manresa
Tot i que l’efemèride és

avui, la capital del Bages la
celebrarà dissabte a la sala
Els Carlins i al carrer del Balç



L’Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà avui
(20 h) la inauguració de l’exposició L’any del Dr. Simeó Selga i Ubach.
1914-2014, una mostra que ja es va poder veure el setembre passat a Bar-
celona per commemorar l’Any Dr. Simeó Selga i Ubach, una distinció
atorgada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) al pediatre
manresà. L’exposició és un recull de fotografies que repassen episodis
de la vida professional, social i cultural d’aquest prohom manresà, ac-
tivista cívic, social, cultural i polític. L’exposició es podrà visitar fins al
dia 12 d’abril. El comissari és el doctor manresà Lluis Guerrero i la im-
pulsa el Col·legi de Metges de Barcelona amb la col·laboració de l’A-
juntament de Manresa i l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut. 
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L’Espai 7 del Casino acull la inauguració
de l’exposició dedicada al doctor Selga
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