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De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garan-
tia dels drets digitals, podeu consultar la informació 
relativa al tractament de les vostres dades personals 
al següent enllaç de la Seu Electrònica de la Diputa-
ció de Tarragona: https://bit.ly/2P8PzLH

Escola i Conservatori de Música de Tortosa
Carrer de la Rosa, 6 - Palau Oriol
43500 TORTOSA

http://www.dipta.cat/cmtortosa/

Preu de la Trobada:

Alumnes dels conservatoris de la Diputació 
de Tarragona: 15€
Alumnes externs: 25 €

Per  formalitzar la inscripció cal:

1. Fer l’ingrés de la inscripció al número de 
compte:

ES81 0182 5634 1102 0151 6256

2. Cal indicar el concepte: TROBADA ESTU-
DIANTS VIOLA  + Nom de l’alumne

3. Lliurar el justificant de pagament amb la 
butlleta d’inscripció o bé a consergeria o bé 
escanejar-ho i enviar-ho per correu a 
l’adreça dmatheu@dipta.cat abans del 19 
de novembre

PLACES LIMITADES



II Trobada d’estudiants
de viola de Catalunya
Dissabte 23 de novembre de 2019

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
(cal retornar-la a la consergeria del centre o bé 
enviar-la per correu electrònic a
dmatheu@dipta.cat abans del 19 de novembre)

Nom i cognoms 

Lloc i data de naixement

Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

Curs/nivell

Observacions

En cas de menors d’edat: 
Nom i cognoms del pare/mare o tutor que autoritza 
el fill/a per a realitzar l’activitat Trobada d’estudiants 
de viola de Catalunya, el dia 23 de novembre de 2019 
a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a 
Tortosa

Signatura del pare/mare o tutor/a

Dissabte 23 de novembre de 2019
De 10.00 a 18.00 h

Lloc: Conservatori de Música de la Diputa-
ció a Tortosa 

Ets un apassionat de la viola? No pots faltar 
a la II Trobada d’estudiants de viola de 
Catalunya  que organitzem a l’Escola i Con-
servatori de Música de la Diputació  a Torto-
sa.
 
Xerrades, audicions, activitats i un concert 
final on estrenarem la peça per a violes que el 
compositor Josep Ollé ha compost per a l’oca-
sió. 

ADREÇAT A

La trobada està oberta a tots els alumnes  de 
viola de Nivell Elemental i de Grau Professio-
nal de Catalunya així com de les àrees prope-
res. Els professors també hi estan convidats.

Programa:

·  10 h: Rebuda dels violistes participants.

· 10.15 h: Audició oberta dels participants. 
Cada participant podrà tocar una peça/estu-
di (aprox. 5 minuts per alumne). Cal comu-
nicar quina peça voleu interpretar.

· 11.30 h: Elaboració del cartell: Què és per a 
mi la viola? 

· 12.00 h: Com es fa una viola? Xerrada sobre 
la construcció de la viola, a càrrec del 
luthier Josep Saguer.

· 13.15 h: Dinar, a càrrec dels participants. El 
centre romandrà obert per facilitar que els 
alumnes puguin dinar-hi sense haver de 
sortir de les instal·lacions.

· 15 h: Preparació d’una peça per a orquestra 
de violes, encarregada ad hoc per a la 
Trobada, composta per Josep Ollé. 

· 17.30 h: Concert conjunt de tots els partici-
pants, interpretant la composició de Josep 
Ollé.

· 18 h: Cloenda de la Trobada.

IMPRESCINDIBLE: Recordeu de dur la 
vostra viola!

 La trobada tindrà lloc  a l’Escola i Conservato-
ri de Música de la Diputació  a Tortosa (C/de 
la Rosa, 6, Tortosa). 

II Trobada
d’estudiants de viola
de Catalunya


