
3

ESMUC

S O S T I N G U T E S M U C

El proper 25 d’octubre se celebrarà l’acte inaugural del
nou curs acadèmic 2010-11. Enguany l’acte no només
donarà inici al curs, sinó que també coincidirà amb la

commemoració del 10è aniversari de l’ESMUC. Per aquest
motiu serà un esdeveniment especialment destacat, que comp-
tarà amb la presència de l’Honorable Conseller d’Educació,
Sr. Ernest Maragall.

Com no podria ser altrament, la música tindrà un paper
molt important en aquest esdeveniment, amb una orquestra
formada amb una àmplia participació de graduats de l’Esco-
la així com d’alguns estudiants i professors que hi actuaran
com a solistes. El programa previst per a l’acte inclou l’es-

La signatura del conveni de col·laboració entre el Con-
sorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), el Consorci Centre de Supercomputació de Ca-

talunya (CESCA) i l’ESMUC el passat 29 de juliol farà que ca-
da curs l’ESMUC pugui incorporar una mitjana de cent do-
cuments acadèmics, realitzats pels seus estudiants, al Reposi-
tori de Documents de Recerca de Catalunya (RECERCAT).
En fases posteriors s’incorporaran a aquest arxiu en línia els
treballs de la resta de la comunitat educativa.

Per a l’ESMUC, l’activitat de recerca és un factor essencial
i aquest acord desenvolupa un dels objectius bàsics de la ins-
titució, com és l’afavoriment d’iniciatives que potenciïn i aju-
din a fer avançar el coneixement i la innovació, i que facili-
tin la transferència de coneixements a la societat. Cada curs,
aproximadament uns 150 estudiants han de realitzar el seu
projecte final per aconseguir la graduació. Enguany, entorn
d’un centenar d’estudiants han donat la seva autorització
per incorporar les seves investigacions a aquest arxiu en línia. 

L’adhesió de l’ESMUC al RECERCAT es va concretar amb
la signatura del conveni entre els consellers d’Educació, Er-
nest Maragall, com a president del Patronat de la Fundació
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ESMUC; Josep Huguet, com a president del CESCA, i el Dr.
Antoni Gonzàlez, com a president del CBUC.

Amb la incorporació de l’Escola Superior de Música de Ca-
talunya al RECERCAT es garanteix una major visibilitat, di-
fusió i preservació dels treballs elaborats a l’ESMUC. A més
a més, es contribueix al moviment mundial per dipositar la
producció acadèmica i de recerca a la Xarxa, gratuïtament,
per a la utilització dels investigadors internacionals. 

El RECERCAT és un projecte coordinat pel CBUC i el CES-
CA i compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.
Aquest repositori inclou, bàsicament, la bibliografia acadè-
mica i de recerca de les universitats i dels centres d’investiga-
ció de Catalunya, com ara articles encara no publicats, comu-
nicacions a congressos, informes de recerca, working papers,
projectes de fi de carrera o memòries tècniques. Durant el mes
de setembre l’ESMUC començarà a introduir al RECERCAT
els projectes finals dels titulats 2009-10, presentats durant
el mateix curs 2009-10. Tota la documentació i els projectes
es podran consultar en text complet a l’adreça www.recer
cat.cat.
Antonio Álvarez. Tècnic de comunicació de l’ESMUC

trena d’una obra simfònica de Feliu Gasull i una altra de Mau-
ricio Sotelo. L’obra de Feliu Gasull comptarà amb la partici-
pació  com a solistes de Sílvia Pérez, Xavier Sabata i Assumpta
Mateu. L’obra de Sotelo està escrita per a una formació no
gens habitual: hi prenen part intèrprets de música clàssica i
contemporània, de flamenc i de música antiga. El caràcter di-
vers d’ambdues peces està en consonància amb el planteja-
ment docent que ha tingut l’Escola des del seu inici.

Per a tots aquells interessats a assistir-hi, l’acte se celebrarà
el dia 25 d’octubre a les 19 h a la Sala Pau Casals de L’Audi-
tori.
Elena Pons. Estudiant de Musicologia històrica
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