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CCCVVVProfessorat del curs MMM

Especialitat de trombó, bombardí i tuba: 

Rubén Pascual i Granell
Professor de trombó, bombardí i tuba al Conservatori Professional de Música de Saragossa i trombó solista de l’OCAZ

Naix a Benifairó de la Valldigna (València), realitza els seus estudis musicals al Conservatori 
Superior de Música de València, de la mà de D. Joaquín Vidal i D. Rafael Tortajada i obté 

el títol de professor de bombardí. El l’àmbit pedagògic cal destacar que ha sigut professor en 
diverses escoles i conservatoris, entre els quals destaquem les acadèmies comarcals de la 
Diputació Provincial de Huelva, l’Institut Musical Onubense, la Academia Municipal de Música 
de Huelva, el Conservatori Superior de Música de Granada, el Conservatori de Priego de Còr-
dova… i en l’actualitat és professor en l’especialitat de trombó, bombardí i tuba al Conservatori 

Professional de Música de Saragossa. Ha actuat amb les orquestres Schubert London Players i Musiziergemeinschaft 
del Mozarteum de Salzburg. L’any 1992, amb motiu del V Centenari del Descobriment d’Amèrica, realitza una gira per 
Brasil, Argentina i Xile amb el Grupo Sinfónico Onubense. És fundador del quintet de vent-metall i percussió “Ciudad 
de Huelva” i és component del Grupo Enigma (Orquestra de Cambra de l’Auditori de Saragossa), amb el qual ha ac-
tuat en el Festival de Música Contemporànea de La Habana (Cuba) i als auditoris de Madrid, València i Barcelona.

Especialitat de trompeta:

Javier Simó i Echarte
Trompeta solista de la Real Filharmònica de Galícia i professor de l’Escola de Altos Estudios Musicais de Galícia

Inicia els seus estudis a l’Acadèmia Municipal de Música de Vinaròs, els continua al Conser-
vatori Professional de Castelló i fi nalitza el Grau Superior de Trompeta al Conservatori Superior 

de València, de la mà de Leopoldo Vidal, obtenint el Premi Extraordinari Fi de Carrera. També 
estudia harmonia amb el compositor José Roda Batlle. Més tard, perfecciona els seus estu-
dis de trompeta a la Trompeten-Akademie de Bremen (Alemanya), on aconseguix la plaça de 
trompeta solista de la Philarmonie des Schleswig-Holstein Musik Festival. L’any 1996 apro-
va l’oposició per a la Real Filharmònica de Galícia i es trasllada a Santiago de Compostel·la. 

Ha col·laborat amb diverses orquestres importants dins l’àmbit nacional, destacant la seua participació en la gala 
d’inauguració del Palau de les Arts Reina Sofía de València, el 9 d’octubre de 2005, moment quan és seleccionat per 
formar part de l’Orquestra de Músics Valencians formada per a l’ocasió i dirigida pels mestres Lorin Maazel i Enrique 
García Asensio. És membre de la Banda de Música Santa Cecília de Sant Mateu des dels 12 anys i de la Societat 
Musical “La Alianza” de Vinaròs. En l’àmbit pedagògic, és professor de la Escola de Altos Estudios Musicas de Galicia 
des de la seua creació el 1988.

Especialitat de trompa:

Amadeo Català i Martí
Professor de trompa al Conservatori Professional de Música de Saragossa i trompa solista de l’OCAZ

Naix a Moncofar (Castelló). Inicia els seus estudis musicals de la mà del seu avi D. Eugenio 
Martí Català, qui el prepara per al seu ingrés en el Conservatori Superior de Música de Va-

lència, on fi nalitza els seus estudis ofi cials de trompa, obtenint el Títol Superior en l’especialitat 
amb el premi de menció honorífi ca de fi  de carrera. Ha sigut becari de la Jove Orquestra Nacio-
nal d’Espanya i ha col·laborat amb diferents bandes simfòniques de la Comunitat Valenciana, 
així com en l’Orquestra del Conservatori Superior de Música de València, l’Orquestra de Valla-

dolid. Perfecciona els seus coneixements musicals de la mà de D. Francisco Burguera Muñoz, Catedràtic del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid i solista de l’Orquestra Nacional d’Espanya.També és component del 
Grupo Enigma Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza. L’any 1990 obté en les oposicions la plaça de professor 
de trompa, que actualment exerceix en el Conservatori Professional de Música de Saragossa.

Director del curs: Raül Cabanes Tena

Coordinador: David Rubiera Esteve
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Professorat del curs

Especialitat de saxòfon:

Jesús Orón i García (Professor de saxòfon al Conservatori Professional de Música de València)

Naix a Rafelbunyol (València) al 1966. Inicia els estudis musicals a la Societat Musical “La Pri-
mitiva” de Rafelbunyol. Posteriorment ingressa al Conservatori de Música de València, obten-

int el Títol de Professor de Saxòfon, amb la qualifi cació d’excel·lent. També obté la Menció d’Honor 
del mateix Títol. Continua els seus estudis superiors, i en 1989, obté el Títol de Professor Superior 
de Saxòfon. Posteriorment va continuar perfeccionant els seus estudis amb Israel Mira. Ha realitzat 
cursos de perfeccionament del saxòfon amb els professors Daniel Deffayet, Jean-Marie Londeix, 

Serge Bichon, Manuel Miján i Francisco Martínez. Ha sigut convidat com a solista, així com amb l’Ensemble de Saxòfons 
del Conservatori “Mestre Tàrrega” de Castelló, del que és el director-fundador, a les I, II, II i IV Jornades Mediterrànies 
pel saxòfon, celebrades a València, Múrcia, Cartagena i Alacant, respectivament. Des de 1998, se dedica a la docència 
als conservatoris de Puertollano i Sabiñánigo, centres dependents del Ministeri d’educació i Cultura. Durant els cursos 
92-93 i 93-94 imparteix classes com a Catedràtic al Conservatori Superior de Música de Saragossa, i des d’el curs 94-95, 
es Professor numerari de saxòfon al Conservatori Professional “Mestre Tàrrega” de Castelló. En l’actualitat es professor 
de saxòfon al Conservatori Professional de Música de València.

Especialitat de clarinet:

Roland Cardona i Segura
Professor de l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i concertista

Comença els seus estudis musicals en la seva ciutat natal. Realitza el grau mitjà de música en 
el Conservatori de la Diputació de Tarragona, per continuar els seus estudis amb el professor 

de clarinet Josep Vicent Arnau i Tomàs. Amplia els seus estudis en el Conservatori Superior de 
Saragossa, lloc on en juliol del 2005 és llicenciat per aquest mateix Conservatori amb l’especialitat 
de concertista de clarinet. Beques rebudes: En el 2002 és becat per la Real Filharmonia de Santiago 
de Compostela per rebre classes en l’Escola d’Alts Estudis musicals d’aquesta orquestra. En 2005 

és guanyador de la beca de la fundació Ibercaja. Experiència orquestral: Jove Orquestra Simfònica de Castelló, Orquestra 
de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu, Orquestra de Cambra de Barcelona, Orquestra de l’Opera del Gran Teatre del 
Liceu Ballet Nacional de Londres, Orfeó Donostiarra. Ha sigut dirigit pels mestres: Salvador Brotons, Guerassim Vo-
ronkov, Antoni Ros-Barbà, entre d’altres, i ha realitzat concerts amb els solistes: Ainhoa Arteta, Ala Vorokova, Montserrat 
Caballé, entre d’altres. Concursos: 2004 Finalista del concurs de l’Argau amb el quartet de clarinets Bela Kovaks, 2005 
Guanyador del concurs de l’Argau amb el quartet de clarinets Bela Kovaks. Gravacions Realitzades: Ha realitzat diferents 
enregistraments per a RNE; Catalunya Música. Ha fet concerts per: Comunitat Valenciana, regió de Múrcia, Oviedo, Ga-
lícia, Menorca, Itàlia, França, etc... També a enregistrat i  realitzat concerts amb: Ballet Nacional de Londres y el Orfeón 
Donostiarra. En l’àmbit de la música contemporània ha realitzat estrenes de diferents compositors, com el últim encàrrec 
realitzat per L’Òpera de Liceu La Cabeza de Bautista” del compositor Enric Palomar.

Especialitat de fl auta:

Olga Lluch i Pío Professora de fl auta al Conservatori Professional Municipal de Música “Mestre Feliu” de Benicarló i concertista

Natural de Benicarló. Inicia els estudis de fl auta travessera amb Juanjo Villarroya. L’any 1997 
rep el Premi d’Honor de Grau Mitjà al Conservatori de Manresa i, posteriorment, obté el títol 

de Professor Superior de Flauta travessera amb Matrícula d’Honor i Premi d’Honor al Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona, amb Rafel Casasempere (2000). Perfecciona els estudis de fl auta amb Salvador Martínez i 
els amplia a Berlin (Alemanya) amb Esther Ibbeken, amb una beca Sócrates (2001-2002). Ha assistit a master-class 
impartides per Jaime Martín, Magdalena Martínez, Jeannette Landré, Vicens Prats, Marina Leguay, Sophie Cherrier i 
Benoît Fromanger. Ha actuat com a solista amb l’Orquestra Internacional de Peníscola. Ha estat membre titular de la 
Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), del 1999 al 2003. Ha col·laborat  amb L’Orquestra Simfònica del Vallés 
, l’Orquestra Simfònica de Valencia, l’Orquestra de Còrdova i l’Orquestra Simfònica de Peníscola. En el camp de la 
música de cambra, ha actuat amb l’”X ensemble”, ensemble de musica contemporània, amb el “Duet clarinet-fl auta” 
i amb el “Duet Klavierqüerfl öte”.  Ha enregistrat l’obra per a fl auta i electrònica “Soul” de Nacho de Paz a la Fundació 
Phonos (Barcelona). És membre del quartet de fl autes renaixentistes “Choristica Fistularum”. És professora de fl auta al 
Conservatori Professional Municipal de Música “Mestre Feliu” de Benicarló, a l’Escola de Música “Associació Musical 
Ciutat de Benicarló” i a l’Escola Municipal de Música d’Alcanar. És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat 
de Barcelona.
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Fitxa d’inscripció MMM

III Curs de perfeccionament
instrumental

Vila de Sant Mateu

Dades personals de l’Alumne

Cognoms:

Nom:

Edat:

Direcció:

Població:

Telèfons:

Correu electrònic:
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Fitxa d’inscripció

Informació referent als estudis 
musicals de l’alumne

Instrument musical:

Nivells d’estudis musicals:

Escola de Música o Conservatori al qual perntany:

Escola Comarcal de Música “José Ferreres Granell” de Sant Mateu:

Altre:



1. Presentació i objectius

Aquest III Curs de Perfeccionament Instrumental “Vila de Sant Mateu”, organit-
zat per l’Escola Comarcal de Música “José Ferreres Granell” de Sant Mateu, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Mateu, Bancaixa, Hermanos Vaquer, Fundació 
Ruralcaixa i Grupo Franco, es realitza amb l’objectiu d’orientar a tots aquells alumnes 
de finals de Grau Elemental i de Grau Mitjà en les especialitats de saxòfon, clarinet i 
flauta, trompeta, trombó, tuba, trompa i bombardí. El curs es projecta per a qualsevol 
alumne que desitge participar. Tots els alumnes obtindran un diploma acreditatiu del 
curs quan finalitze.

2. Horaris i estructura del curs

El curs, que abarcarà des del 13 al 25 de juliol de 2009, s’estructurarà en dues parts:
S’estructurarà de la següent manera: 
Dilluns, dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. 
Dimarts i dijous de 10 a 13 h.
Les classes s’impartiran a l’IES Sant Mateu.
Els horaris de cada grup i l’aula es confirmaran el dia que comence el curs. 
Els grups de treball en cadascuna de les especialitats seran reduïts, i els integraran 
entre 10 i 15 alumnes aproximadament per professor. 
Per acomiadar el curs, se celebrarà un concert per a tots els alumnes inscrits, els 
dissabtes 18 i 25 de juliol de 2009 a les 19.30 h. a l’Esglesia de Sant Pere (segons 
especialitat).

3. Professorat

- Especialitat de trombó, bombardí i tuba: Rubén Pascual i Granell (Professor del Con-
servatori Professional de Música de Saragossa i trombó solista de l’OCAZ).
- Especialitat de trompeta: Javier Simó i Echarte (Trompeta Solista de la Real Filharmò-
nica de Galícia i Professor de l’Escola de Altos Estudios Musicais de Galícia).
- Especialitat de trompa: Amadeo Català i Martí (Professor del Conservatori Professional 
de Música de Saragossa i trompa solista de l’OCAZ).
- Especialitat de saxòfon: Jesús Orón i García (Professor de saxòfon al Conservatori Pro-
fessional de Música de València).
- Especialitat de clarinet: Roland Cardona i Segura (Professor de l’Orquestra de 
l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
- Especialitat de flauta: Olga Lluch i Pío (Professora de flauta del Conservatori Professio-
nal Municipal de Música “Mestre Feliu” de Benicarló.

4. Import

L’import del curs és el següent:
- Alumnes en general: 110 euros
- Alumnes de l’Escola Comarcal de Música “José Ferreres Granell”: 70 euros



5. Matrícula

Per a la matriculació en aquest curs deurà complimentar-se la fitxa d’inscripció, om-
plint totes les dades de l’alumne, així com la modalitat instrumental que desitja cursar 
i el nivell d’estudis en el moment d’inscriure’s.
Aquesta fitxa haurà d’enviar-se a través de:

- Fax: Ajuntament de Sant Mateu : 964 416 129
- Direcció postal:
  Escola Comarcal de Música “José Ferreres Granell”
  C/ Sto. Domingo, 36
  12170 Sant Mateu (Castelló)
- Correu electrònic: banda_musica@hotmail.com

La fitxa d’inscripció s’haurà de presentar en qualsevol cas abans del diumenge 5 de 
juliol de 2009. Si es realitza per correu postal, haurà de tramitar-se abans tenint en 
compte la data en què s’envia.
L’import del curs s’abonarà abans del diumenge 5 de juliol de 2009, cosa que confir-
marà la inscripció de l’alumne mitjançant un ingrés o transferència bancària al següent 
número de compte corrent:

- BANCAIXA: 2077 – 0629 – 59 - 1100226686

- RURALCAIXA: 3089 – 1347 – 93 - 1005678329

Per a donar per vàlida la inscripció, i conseqüentment, la matrícula de l’alumne en 
el curs, juntament amb la fitxa d’inscripció s’enviarà una còpia del rebut de l’ingrés o 
transferència, on constarà el nom complet de l’alumne i l’instrument que toca cadas-
cú.
Les inscripcions s’admetran per rigorós ordre de matriculació, ja que les places són li-
mitades. Les persones no admeses seran avisades i se’ls tornarà amb la major brevetat 
possible l’import del curs.
Tots els alumnes matriculats en aquest curs de perfeccionament podran gaudir dels 
serveis de la Piscina Municipal de Sant Mateu, gratuïtament, durant tota la setmana.
Tots els alumnes que es vulguen quedar a dinar amb els professors del curs, l’organització 
ha encomanat un menú per a tots al preu de 7 euros a l’hotel Montesa.

6. Informació

Si es desitja obtindre més informació o es necessita solventar qualsevol dubte sobre el 
curs, cal trucar al següent telèfon:

964 416 360 (de dilluns a dissabte, de 10 h a 14 h)
Patronat Municipal de Cultura i PHA de Sant Mateu
o al correu electrònic: banda_musica@hotmail.com o a la web www.santmateu.com.



ORGANITZA:

COL.LABORA:

CONSELL DE MECENATGE:

Escola Comarcal
“José Ferreres Granell”

de Sant Mateu

Banda de Música
“Santa Cecília” de Sant Mateu

IES Sant Mateu

AJUNTAMENT
DE SANT MATEU


