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De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, podeu consultar la informació 
relativa al tractament de les vostres dades personals 
al següent enllaç de la Seu Electrònica de la Diputació 
de Tarragona: https://bit.ly/2P8PzLH
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Escola i Conservatori de Música de Tortosa
Carrer de la Rosa, 6 - Palau Oriol
43500 TORTOSA

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



La professora
MARTA CARDONA AHUMADA

S'inicia a la música de la mà del seu pare i es forma 
violinísticament amb Xavier Turull, Evgeny Grach i 
Isabel Vilà obtenint les màximes qualificacions i el 
premi d´honor del Conservatori Superior de Música 
del Liceu. Realitza diversos postgraus als conservato-
ris Codarts de Roterdam, Brussel·les, i a la Universität 
Mozarteum de Salzburg sota els mestratges de 
Gordan Nikolich, Igor Oistrack, Clemens Hagen i 
Jürgen Geise. Tot això, becada per fundacions com 
Ibercaja, el Ministerio de Cultura i la Generalitat de 
Catalunya. També ha rebut consells dels violinistes 
Ruggiero Ricci, Michaela Martin, Abel Tomàs, A.Alten-
burguer, S.Fatkoulin, Hagai Shaham, entre d’altres.

Ha format part de la Jove Orquestra de la Unió 
Europea i de la Gustav Mahler Judend Orchester sota 
la batuta de Claudio Abbado, B.Haitink, Myung-Whun 
Chung. Ha estat convidada com a Concertino per 
l'Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra de Cambra 
del Gran Teatre del Liceu, Kammart Ensemble, 
Orquestra del Penedès. Ha realitzat gires i enregistra-
ments per Xina, Japó i Sud-Amèrica. També ha estat 
convidada com a violí cooprincipal de l'Scotish 
Chamber Orchestra, principal de la Camerata 432, 
violí solista de Barcelona 216 i l'Orquestra Simfònica 
Camerata XXI. En l’àmbit de música moderna, ha 
actuat amb Buika, Marcelo Mercadante, Manu Guix i 
Sílvia Pérez Cruz, amb els quals ha col·laborat en els 
seus últims projectes discogràfics. Ha enregistrat la 
música de diverses sèries de TV3 i de pel·lícules 
d’Alfonso Vilallonga. També col·labora amb Murtra 
Ensemble i Títeres Etcètera. Actualment és membre 
de la Nederlands Kammerorkest i del quartet de 
solistes de la mateixa formació.

Curs de violí i viola GP
30 de novembre de 2019

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
(cal retornar-la a la consergeria del centre o escane-
jar-la i enviar-la per correu a l’adreça
ilaunes@dipta.cat amb el justificant de pagament 
abans del dimarts 26 de novembre)

Nom i cognoms 

Lloc i data de naixement

Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

Instrument  

Curs

Centre

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 de curs de violí i 
viola de GP, el 30 de novembre de 2019 a l’Escola i 
Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa

Signatura del pare/mare o tutor/a

Adreçat a 

Alumnes de Grau Professional de violí i viola dels 
conservatoris de música de la Diputació de Tarragona i 
d’altres escoles i conservatoris

Preu del curs:

Alumnes dels conservatoris de la Diputació: 10€
Alumnes externs: 20 €

Per formalitzar la inscripció:

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

ES81 0182 5634 1102 0151 6256 

2. Cal indicar en el concepte: CURS Violí i Viola GP +  
 el nom de l’alumne

 3. Lliurar el resguard amb la butlleta d’inscripció o  
 bé a consergeria o bé escanejar-ho i enviar-ho per  
 correu a l’adreça ilaunes@dipta.cat

Abans del dimarts 26 de novembre


