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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

Cu
rs

 d
e 

vi
ol

í i
 v

io
la

 N
E

30
 d

e 
no

ve
m

br
e 

de
 2

01
9

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

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



La professora
LAIA MARTÍ

Neix a Badalona l’any 1983 i inicia els seus estudis 
musicals  al Conservatori de la seva ciutat natal sota el 
mestratge de Montserrat Vallvé i posteriorment amb 
Paul Cortese, amb qui es gradua amb les màximes 
qualificacions al Conservatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona. Ha rebut consells d’ A.Pillai, E. 
Cantor, K. Steeb, D.Quiggle, B. Pasquier, Quartet Ysaÿe 
i  Endellion Quartet, entre d’altres.

Amb només 16 anys és seleccionada per formar part 
de la JONC, de la qual n’és membre titular durant cinc 
anys. Posteriorment continua la seva formació 
orquestral a la JONDE, principalment, i també a 
l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran teatre del Liceu.

Ha dut a terme una intensa activitat concertística amb 
diferents formacions entre les quals podem destacar 
la Orquesta Sinfónica de Navarra, l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès, la Jonc Filharmonia o l’Orquestra 
Camera Musicae. Actualment és assistent de solista 
de la Giorquestra i l’Orquestra Camerata XXI i viola 
solista de l’Orquestra Victòria dels Àngels, això com 
fundadora i membre del quartet de violes 4xdo.

L’any 2006 ingressa a l’Institut del Teatre de Barcelo-
na, on cursa els estudis de Teatre Musical. Aquest fet 
l’ha portat a complementar la seva formació eminent-
ment clàssica amb el món dels musicals.

Actualment és professora de viola del Conservatori 
Professional de música Isaac Albéniz de Girona i el 
Conservatori Victòria dels Àngels de St. Cugat del 
Vallès.

Curs de violí i viola NE
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 NE, 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 nivell elemental de violí i viola de les
escoles de música de la Diputació de Tarragona i 
d’altres escoles

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 Ne +  
 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


