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Nou Conservatori Municipal de Música
La nova Escola Municipal de MúsicaConservatori de Grau Mitjà de Terrassa s'ha
construït entre els carrers Igualtat, Prior Tàpies,
Rambla de Sant Nebridi i carrer de Miquel
Vives, en ple Campus Universitari. Té una
superfície total construïda de 6.097m2
distribuïts en set plantes i ha suposat una
inversió de 7.9 milions d'euros. Amb aquest
equipament, l'Ajuntament vol atendre la creixent
demanda d'estudis musicals de la ciutat i
garantir que aquesta docència es pugui realitzar
en les millors condicions. L'edifici ha estat
concebut com escola de música i com auditori
d'ús públic fora de l'horari escolar.

Característiques del nou equipament
L'auditori es troba en les plantes inferiors de l'edifici i està dotat amb un vestíbul, dues sales
d'assaig, un bar, una taquilla, camerinos i serveis públics. La sala té capacitat per a 360 places
i incorpora escenari, cabines de control tècnic de traducció, luminotècnia i so. La zona
destinada a Escola de Música-Conservatori ocupa les tres plantes superiors i fa una
diferenciació molt clara dels espais entre les aules i les àrees que tindran un ús més públic,
com poden ser la consergeria, el vestíbul general, la secretaria, la biblioteca, la videoteca i la
fonoteca.
Pel que fa a les aules, n'hi ha un total de 58 de característiques diferents, ja que n'hi ha per a
ús individual, col·lectiu, classes de cambra, d'informàtica, de percussió i de conjunts. També
s'ha dotat el centre amb 14 cabines d'estudi distribuïdes per les diferents plantes, a més de
despatxos, sales de reunions, vestuaris, magatzems i diversos nuclis de serveis. Un dels
aspectes més remarcables de l’obra ha estat l’estudi exhaustiu de l’acústica que ha portat a
"embolicar" les estances fent recintes independents per tal de no propagar sorolls als veïns.
També s'han elegit equipaments i acabats de característiques concretes d’aïllament i absorció
del so. Actualment, l'Escola de Música-Conservatori de Grau Mitjà de Terrassa compta amb un
total de 629 alumnes d'ensenyament bàsic i avançat, estudis de grau mitjà i adults. Pel que fa
a la plantilla, aquesta està integrada per 58 professors, 2 oficials de serveis i dues
administratives.
[Patronat Municipal d'Educació]
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