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Distingit senyor: -:^

Pel Decret 307/1983 es desdoblà el Conservatori Supe¬

rior de Música de Barcelona en dos Conservatoris Superiors: el

Municipal i el del Liceu, ambdós de Barcelona. Posteriorment,
per l'Ordre de 9 d'agost proppassat, es nomenava un Delegat Per
manent de la Generalitat al Conservatori del Liceu i per la d'I^

d'octubre, es reorganitzava provisionalment la Junta de Patronat
d'aquest Conservatori. És en aquesta última Ordre on es feia pú¬
blic el Reglament provisional de l'esmentada Junta, on hi consta
un representant de l'Organisme que presidiu.

perior de Música del Liceu pugui iniciar el seu treball, us agra
iria que ens féssiu arribar el nomenament de la persona que ore

gueu oportuna designar com a representant de la Societat del Gran
Teatre del Liceu.

Per tal que la Junta de Patronat del Conservatori Su

Us saludo ben atentament.
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Em permeto de convocar-vos a la reunió constitutiva
de la Junta de Patronat del Conservatori Superior de Música
del Liceu, que se celebrarà el proper dia 30 de gener, a les
12 hores, a la Sala de Mapes del Palau de la Generalitat.

annex.

L'Ordre del dia de la reunió es detalla en el full

Ben atentament.

Josep Casanovas
Delegat Permanent de

la Generalitat al Conservatori
de Música del Liceu

P.D. En la carta que us vàrem adreçar el proppassat 18 de no¬

vembre, us sol·licitàvem que designéssiu un representant del

Organisme que presidiu, per formar part de la Junta de Patro¬
nat del Conservatori del Liceu. Donat que no hem rebut cap

notificació vostra en aquest sentit, us preguem la vostra as¬

sistència o la d'una persona delegada, a la reunió constitu¬

tiva de l'esmentada Junta.
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Tercer. — Es fixen les noves quan¬
ties econòmiques anuals de les dife¬
rents modalitats de subvcRció per al
curs 1983-84, amb vigència des de IT de
setembre de 1983:

-— Unitats privades
Pessetes

Mòdul A 1.716.337
Mòdul B 1.480.243
Mòdul C 1.250.679

— Unitats de Direcció

Mòdul A 1.560.344
Mòdul B 1.345.640
Mòdul C 1.136.868

— Unitats de Patronat ... 62.210
— Unitats Vacants de Pa¬

tronat 1.654.127
— Seccions Filials 1.837.088
— Alumnes de Seminàfi ... 42.908

També es fixen els mòduls anuals
revisats per al període 1 de gener de
1983-31 d'agost de 1983:
— Unitats privades

Pessetes

Mòdul A 1.666.347
Mòdul B ... 1.430.253
Mòdul C 1.200.689

Unitats de divisió

Mòdul A 1.514.897'
Mòdul B 1.300.236
Mòdul C 1.091.483

— Unitats de patronat ... 60.398
— Unitats vacants de pa¬

tronat 1.605.949
Seccions Filials 1.783.581
Alumnes de seminari ... 41.658

Quart. — Fins que es reguli defini-
.tivament. els centres docents privats
subvencionats no, podran repercutir men¬
sualment a les famílies quantitats su¬
periors a les que seguidament es deta¬
llen :

— Centres subvencionats al Mòdul A:
480 pessetes.
Centres subvencionats al Mòdul B:
1.300 pessetes a 1.650 pessetes.
Centres subvencionats a.l Mòdul C:
2.100 pessetes a 2.500 pessetes.

Els centres podran també percebre
unes quotes de fins a 1.100 pessetes per
alumne i mes. en concepte d'activitats
complementaries, sempre que aquestes
hagin estat voluntàriament acceptades i
cfectit .imcnt nrestades. Aquestes activi¬
tats s'imnaniran for. de l'horari es¬
colar i sobre matèries que no estiguin
previstes amb caràcter preceptiu en els
plans d'ensenyament.

Cinquè. — Els centres docents pri¬
vats Que percebin subvenció tant pel
concepte d'E.G.B.. com pel d'Educació
Especial, constituiran una linica Comis¬
sió de Verificació, la qual estarà inte-
srcda segons disposen els Decrets 158
1983. de 28 d'abril i 61 1983. de 18 de
febrer, amb l'espec'rficitat que el Di¬
rector pedagògic i el representant del
personal tècnic edu'catiu no professor
signaran ct'dascú només la certificació
de l'aiur d'E.G.B. i de l'ajut d'Educació
Especial respectivament.

Baicclona. 30 de setembre de 1983.

Joan Guitart i Acrii
Conseller d'Ensenyament

ordre

íí'l d'octubre de 1983. per la qual es reor¬
ganitza provisionaíment la Junta de Pa-
trondi del Conservàtori Superior de Mú-

sita del Liceu, de Barcelona

Pel Decret 307/1983. de 7 <ie juliol, es
desdoblà el Conservatori Superior de Mil-
sica de Barcelona en dos Conservatoris
Superiors: el Mutficipat i del Liceu,
ambdós de BarcblÓTia.

L'arficle tercer de Te'ímentat - Decref
manté, provisionalment, la.classificació de"
Consè'fva'fcfrí de Gtau Supénor al ílohser-
vatorl del Liceu i establebt c^ué dtrrant
aqueát jrçnòde de provisiònàlitét èl fun-
cionaineSt d'aqtiest' centre stiperiòr serà
supervisai pter tm 'Delègàt perinanefe de la
Generalffét," assistit: per una Jtmtà de Pa¬
tronat' q-tieliíinrà de reorgsfiïitzaT-rsc en els
termes qite estableixi el DcpartaWeïft d'En_
senyàfne'nt'.

Nomefiat el Delegat Perriíanent de la
Generalitat en el ConsérVatòn del Liceu
per Cífdfe .de 9 d'agos'í .próppdSsaf, escau
ara reorgáfiltzaf là córfèsp'oiient Junta de
Patronat. En conseqüència, en lis dé les
facultats que em confereix la disposició
final del Decret 307/1983,

gkdeno:
■ l>-i

Artidc primer. — Amb la finalitat d'as¬
sessorar .al Delegat permanent de la Ge¬
neralitat'en" el Conservatori del Liceu i de
supervkar l'activitat docent i administra¬
tiva de Fesmentat centre docent, es reor¬

ganitza la Junta de Patronat de l'esmentat
Conservatori i se n'estableix la composi¬
ció. organització i funcions, que seran les
que consten en el Reglament Provisional
que es publica a l'annex d'aquesta Ordre.

Article segon. — Durant el període pro-
visiorial establert a l'árticle tercer del De¬
cret 307/1983. la Junta de Patronat hau¬
rà d'assessorar i d'informar èl Delegat per¬
manent sobre tots aquells aspectes de
l'activitat acadèmica, adniinistrativa i eco¬

nòmica del centre docenf del Conservato¬
ri del Eàceu que permetin comprovar que
es compleixen els requisits que exigeix
l'article 2." 2 del Decret de 10 de setem¬
bre de 1965, per recorièíxèr plens efectes
acadèmics oficials als ensenyafnerits que es
professen.

2. En cas de comprovar-FincOmplimen't
d'alguns dels requisits haurà de proposar
al Delegat permanent l'adopció de les me¬
sures correctives que siguin necessàries.

Article tercer. — Al fmal del proper
curs 1983-84, la junta de Patronat redac¬
tarà l'informe que es detalla en el punt 2
de l'article tercer del Decret 307/1983,
que servirà de basc a la memòria que el
Delegat permanent haurà de redactar, tal
i com es preveu a l'esmentat article.

Article quart. — 1. Finalitzat el període
de provisionaHtat i si. a resultes de l'in¬
forme i. Memòria als quals refereix l'ar¬
ticle anterior, l'actual Conservatori del Li¬
ceu ha de continuar classificat com a cen¬

tre superior amb validesa acadèmica ofi-
cia! dek seus ensenyainems. aquest De-

/íSÍ9j9J'8^edirà a la reglamentació definiti¬
va de fa junta de Patronat.

2. En el cas que cl Conseriatori del
Liceu hagués de ser reclassíficat com a
centre privat reconegut, el Departament
procedirà a la di.Nolüctó do la Junta Pro¬
visional de Patronat.

Article cinquè. — Les despose- qm'
ocasioni el functonamenl de la junta dePatronat del Conservatori del Liceu du¬
rant aquest peri'ode provisional seran ate¬
ses per aquest Departament amb càrrec
als crèdits 06.01.124.01/0 i 06.01.252.01/6
segons sigui el seu caràcter.

Barcelona, 1 d'octubre de 1985.

Joan Guitart i Agell
Conseller d'Ensenyament

ANNEX

Reglament provisional .de la Junta de
Patronat del Conservatori Superior de

Miísjca del Liceu,Í)e.6arcelona

Article primer. —- "La Junta de Patro¬
nat del Conservatori Superior de-Música
del Liceti, de Barcelona .és lòrgan de su¬
pervisió de l'activitat docent, administra¬
tiva i econòmica de l'esfiierifet Conserva¬
tori. a la vegada, d'assistètfcia i assesso¬
rament al Dèlegat Permàïïènf de Ja Gene-
litat, a fi de garantir que els ensenya¬
ments que es professen a Ibsmentat Con¬
servatori reuneixen' els requisits necessa¬
ris per al reconeixement òficïaf de la seva
validesa acadèmica.

Article segon. — 1. De la Junta de Pa¬
tronat del Conservatori Superior de Músi¬
ca del Liceu, que serà presidida pel De¬
legat permanent de la Generalitat, en for¬
maran part els membres següents:

a) Un representant de la Direcció Ge¬
neral d'Ensenyaments Professionals i Ar¬
tístics,

b) Un representant de la Direcció Ge¬
neral de Música. Teatre i Cinematogra¬
fia del Departament de Cultura.

c) Un representant del Consell Assessor
del Departament d'Ensenyament.

d) Un representant de la Diputació
Provincial.

e) Un representant de l'Ajuntament de
Barcelona.

/) Dues persones representants del món
.de la música ri de la Pedagogia Musical
proposats per l'Institut d'Estudis Catalans.

g) Tres representants de l'associació
privada «Conservatori del Liceu».

h) Un representant de l'Acadèmia de
Belles Arts Sant Jordi.

i) Un representant de la Societat del
Gran Teatre del Liceu.

/) El Director del Centre docent «Con¬
servatori del Liceu».

k) El Cap d'Estudis del Centre docent
«Conservatori del Liceu».

/) Tres vocals assessors, designats pel
Departament d'Ensenyament, per la seva
qualitat d'experts en qüestions tècniques.

2. La pròpia Junta de Patronat podrà
proposar que s'acordi la seva ampliació
fins a tres membres més, per tal d'intc-
grar-hi entitats o perdones que per llur
significació o capacitat puguin prestar-li

'
una ajuda significativa en la consecució
dels seus objectius.

Article tercer. — 1. La Junta de Pa¬
tronat podrà funcionar en Ple o per Co¬
missions.

2. Entre les Comissions, hauran de fun¬
cionar, almenys, les dues següents:

a) La Comissió de Supervisió Acadè¬
mica, que. presidida pel Delegat Perma¬
nent. l'integraran el representant de la
Direcció General d'Ensenyaments Profes¬
sionals i Artístics, un representant de l'As-
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b) Lii Coinibíió Siipivii-':.' I ii'iiô-
mica, presidida també pe! Deli'i-ai peí-
manem i integrada pe! President. '1 resc-
rer i un deis vocals de l'Associació, i per
un altre, designat per la mateixa Junta
del Patronat d'entre els seus membres, el
qual aetuarà com a Secretari de la Co¬
missió.

^3. La reunió conjunta d'aquestes dues
CÒmissicuis. íuncionarà -com -a Comissió
Permanent ¿e-Ja Junta del Patronat i -po¬
drà- prendreriaoords vàlids que haurà de
posar en coneixement del Ple.

La Junta podrà acordar el. funcio¬
nament de ies •Conussions o grups de tre¬
ball que xregui convenients per ocupar-se
d'algun aspecte concret.

.'Article quart. — 1. Tant el Ple de la
Junta com les Comisáíons'funcionaran d'a¬
cord 'amb e] .que preveu. d capítol 11,
títol I de la Llei .de Procediment Admi¬
nistratiu per als òrgans coHegiats.

-i2.--£)urailt el ' període- de funcionament
provtsicmal el'Ple.dê la Junta es reunirà
al-menys -dues -vegades; una durant el
primer trimestre del curs actual i una
altra a la seva fi.

.3. Les Comissions de-Supervisió Aca-
dèrtlioa i £cDnòmica es reuniran tantes
vegades com ho sol·liciti -d -Delegat "Per¬
manent i. com a mínim, una vegada al
trimestre.

Article cinquè,— 1. El Delegat Perma¬
nent de la Generalitat al Conservatori del
Liceu tindrà les següents atribucions i
obligacions:

o) Vetllar per l'estricte compliment,
per part del Conservatori Superior de Mú¬
sica del Liceu, de Jes disposicions vigents
en matèria d'ensenyaments musicals.

b) Jnspeccionar. amb la deguda assis¬
tència de la Junta i del propi Depariamcnl
d'Ensenyament si calgués, els aspectes tèi-
nics i administratius dels ensenyaments
professats i vetllar per la seva qualitat.

c) Visar la documentació que hagi de¬
tenir efectes de cara a l'expedició de di¬
plomes.) títols acadèmics.

d) Convocar i presidir les reunions de¬
ia Junta de Patronat del Consereaiori i de
les diferents Comissions.

í'l Elaborar, basant-se en els informes
de la Junta, la Memòria sobre el funcio¬
nament del Conserealori, que h.nurà dc
servir dc basc per a la see a classific.Tcii'>
definitiva.

A. El Delegat Permanent linelrà vot de-
qualitat si es produís empat en alguna vo¬
tació dels assumptes dc l'ordre dc) dia dc
les reunions del Ple o dc les Comission-
de la Juma de Patronal.

3. En cl cas que cl Delegat cre¬
gués que,per part del Ple de ia )unta. o
de les Comissions a per part de l'asso¬
ciació del Conservatori -del Liceu s'hagués
adoptat algun .acord il·legal, el podrà sus¬
pendre provisionalment i elevarà l'oportu¬
na consulta al Depaiiamcnt d'Ensenya¬
ment.

Article sisè. — 1. Són funcions de ca¬

ràcter general de la Junta 3e Patronat:
a) Informar, assessorar i prestar assis¬

tència al Delegat permanent dc la Goic-
ralitat.

l·'í C!ompiovnr el compliment per pai;
eîêl Cons-eivalori del Liceu dc tots els ve-

eii'-.-i-.i que- 1.: legislació vigent exigeix aie
( i'!:. : ; \ ato; is nei estatals oficials i prei-
posar me'sures correctores dc les anoma-
iie-s que s'obscrein.

c) Facilitar al Delegat Permanent les
dades i arguments que ii han de servir
de base per elaborar els'mformes que hagi
d'elevar .al. Departament ¿'Ensenyament.

d} Proposar moàiCcaeions.TBl -·present
Reglament de-Ja, junta «amb la finalitat de
millorar el seu funcionament.

■Article -setè. — -Les funcions especifi¬
ques-de la Comissió'de Supervisió acadè¬
mica seran:

^ . ' - , .

.«) -VetÚflfrper Ja -quahtat ¿els ensenya¬
ments professats al Conservatori.-

ii). rCarantir.Tïflue _€ls ¿ilaps t d'estudi,
qüestionaris l-horaris'que.-se segueixen al
Conservatori són els establerts reglamentà¬
riament.

c) Comprovar si els alumnes reuneixen
■ les condicions que els peimctiB'de ser
proposats per a l'expedició dels diplomes
i títols;-ecadèmics. :-- . . ..

¿J. éGómprovur w la-litúiacié'del'prbfes-
sóral-és la-que^egalmënt es requereix-'i si
la provisió -en^pt^pietat-de- les seves pla¬
ces-s'ha fet de . forma Reglamentària.

e) Procurar que. Ja plantilla del.pro¬
fessorat .sigui adequada .àl nonibre d'a¬
lumnes de) centre i similar a la dels Con¬
servatoris públics.
./) Informar - «obre-peticions ¿el .Con¬

servatori per realitzar exàmens fora de la
seu del centre.

gi Informar-sobre les convocatòries de
provisió de places de professorat del Con¬
servatori.

h) Qualsevol altra tasca que dins l'àrea
de l'administració-acadèmica pugui encar-
regar-li el Delegat permanent.

Arlcile vuitè. — Les funcions específi¬
ques de la Comissió dc Supervisió Eco¬
nòmica seran:

a) Conèixer els pressupostos anuals i
l'estat de comptes¿c l'Associació del Con¬
servatori per comprovar que queda garan¬
tit el funcionament econòmic del centre.

b) ' Assegurar-se que l'Associació fun¬
ciona com una entitat sense ànim-de lu¬
cre. Supervisar la inversió dels possibles
beneficis.

( ) Vetllar perquè- les -reli-jbucions del
personal siguin les reglamentàriament esta¬
blertes. ,

d) Comprovar el-compliment de la le¬
gislació laboral vigent respecte del pro¬
fessorat.

e) Assegurar la corrcct.a liquidació dc
les taxes acadèmiques i administratives.

/) Qualsevol altra funció que dins l'à
rea económico-administrativa li encarie-

gui el Delegat permanent.

ORDRE

de 2Ü -d"octubre dc 1983, per ia qual
s'autoritza -la supressió de la. seva deno¬
minació -especifica al Col·lcfii Públic

"Milans del Boscb", dc Gironella,
comarca del Berguedà

Per tal de resoldre la soUicitud pre-
tada als Serveis Territorials del Depar¬
tament pe! CoTicai Públic "Milans del

Bosch", dc Gironella, en petició d'au¬
torització pei a la supressió de la seva
denoinin.ició específica, s'introduí el
corresponent expedient amb estricta ob-
servança de les normes de -procediment
contingudes al Decret 133.T981, de 2
de maig, sobre atribucio-i canvi de de¬
nominació dels centres docents ptrbHcs,
aplicable per analogia al c.is de referèn¬
cia.

D'acord amb la normativa esmentada,

Ordeno :

Article únic,. -—r'IB'autòrltza^-la-"■su¬
pressió de -laétíenoiniriacióJeSneéíficá-del
-Collegi Púbjic '"Milans. dél'íBosch'';" de
Gir6nellá.--cemaTeB■ deí Berguedà, "amb
domicili a l'avinguda de Catalunya,"nú¬
mero 107," i'%mb "número dc -codi
0801VÓ45; -i-'esmenta-p centre,Hins-a l'as¬
signació d'una nova-denominació ■ espe¬
cífica, només mantindrà Ja seva de¬
nominació genèrica de "Col-legl Públic
de Gironella".

Barcelona, 20 d'octubre dè "1983.

.-Joan Guttart,;! áttell
Consellei'd'Ensen.vament

RESOLUCIÓ

de- 25 d'-octubre de 1983r per fa qual
s'autoritza el canvi de titularitat dc di¬

versos centres docents privats

Per tal de resoldre les soJlicituds pre¬
sentades legalment als Serveis Terrilo-

. rials del Departament, sobre canvi de
titularitat de diversos centres docents
privats, s'instruïren els corresponents
expedients amb estricta observança de
les normes de procediment.aplicables.

Havent-se comprovat en els esmentats
expedients -el compliment pels centres
que es detallen a l'annex d'aquesta Re¬
solució, dels requisits necessaris exigits
per la legislació vigent en la matèria i.
en concret, en el Decret 1855/1974, de
7 de juny.

He resolt:

Primer. — Aprovar el .canvi de titu¬
laritat dels centres docents privats que
es detallen a l'annex a la present Reso¬
lució.

Segon. — Aprovar les modificacions
que figuren en els paràgrafs dels cor¬
responents centres de l'annex d'aquesta
Resolució.

Barcelona, 25 d'octubre de 1983.

Sara M.'Blasi ifgûfiêrrez
Directora Generi

d'Ensenyament Primari
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JUNTA DE PATRONAT

CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DEL LICEU

Ordre del dia , , „

1.- Constitució de la Junta de Patronat.

2.- Informe de la Presidència de la Junta de Patronat.

3.- Constitució de les Comissions Permanents, d'acord~amb el

que és previst a l'article 3r. del Reglament de la Junta
i designació dels vocals assessors i representant de la
Junta de Patronat que, respectivament, han d'integrar-Ies.

Lloc de la reunió: Sala de Mapes del Palau de la Generalitat
Dia: 30 de gener de 1.984.
Hora: 12 h.
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Josep Maria Subirachs expone en Barcelona sus
obras recientes, mitad cuadros, mitad esculturas

TOMÁS DELCLÓS, Barcelona
Josep María Subirachs expone, a partir del 1 de febrero en la gale¬
ría Daedahis de Barcelona, su última obra inédita. Respeto a la
materia, una perpetua dualidad en los temas y una voluntad de
rehnir el esoterisme total de las formas son algunas constantes de
su poética. En la muestra bay una serie de esculturas que son cua¬
dros. Marco y dibujo crean una falsa evidencia que sólo rompe la
física del objeto —son cuadros de bronce que pesan— y la presen¬
cia de cortinajes metálicos.

La duda de estar viendo una es¬

cultura o un cuadro, el hecho de
ofrecer una escultura que sólo
permite una contemplación fron¬
tal, crean una ambigüedad y es¬
tablece un principio de juego en¬
tre obra y espectador. "Se trata
de romper con la especialización
del hombre moderno, recordar
que antes no había fronteras de¬
limitadas", comenta Subirachs.
En todas sus obras puede descu¬
brirse un tema. "Hay quien sólo
verá un rostro femenino y un la¬
berinto y hay quien, además, des¬
cifrará la cita al mito de Ariad-
na". Subirachs reivindica un len¬

guaje que tenga una mínima legi¬
bilidad y el mérito del ofício
drtesano que acompaña al artis¬
ta. "Yo mismo pasé por una eta¬
pa abstracta que he abandona¬
do. El arte moderno desprecia el
tema, exhibe orgulloso su esote-
rismo. Ello puede resultar muy
satisfactorio al artista, pero blo¬
quea su comunicación. Por otra
parte, me agrada la obra bien he¬
cha, de difícil elaboración. Ob¬
viamente, estas dos propuestas
tienen el peligro del academicis¬
mo, pero si no existiera... todo
resultaría demasiado fácil. El
concepto de arte social debe re¬
novarse. No se trata de mostrar
al obrero la figura magnificada
de un minero, sino proponerle
otros mundos que puedan des-

Subirachs considera que esta
moral estética le ha costado el re¬

chazo de algunos sectores que
pontifican sobre la modernidad.
"Voluntariamente alejo mi obra
de la moda, creo que el arte ha de
tener una cierta intemporalidad,
no puede ser un producto rabio¬
samente al día. El arte siempre
ha tenido alguna vinculación con
lo religioso o, por extensión, lo
metafisico. La obra de arte es

una consciència de la muerte y el
hecho de que parte de la historia,
personal o colectiva que repre¬
senta quede fosilizada, no desa¬
parezca, crea un sentimiento de
esperanza. El hombre desea de¬
jar un rastro, su propia huella".

Dualidades

El escultor enumera las duali¬
dades existentes en su obra:
hombre-mujer, vida-muerte, pin¬
tura-escultura, materia-forma,
positivo-negativo. "Esculpir la fi¬
gura en negativo crea un distan-
ciamiento. El espectador recono¬
ce, por ejemplo, un cuerpo hu¬
mano pero, al mismo tiempo, ad¬
vierte que no es un reflejo de la
realidad. En mi figuración siem¬
pre hay un elemento no real que
evita una lectura simplista".
También es constante la presen¬
cia del fragmento y de la rustici¬
dad de la materia. Los cuerpos
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El escultor Josep Maria Subirachs junto a una de sus obras recientes.

mente, no hay nada que no deba
poner el artista. El escultor ha de
pactar con la materia, su presen¬
cia en bruto sugiere el caos que,
junto a la forma perfecta, crean
un nuevo binomio".

En la muestra también habrá

algunos dibujos. No se trata de
esbozos preparatorios de una es¬
cultura, sino trabajos realizados
pensando en ser únicamente di¬
bujos, "con temas intraducibies a
la escultura. La pintura presenta

ü

son esculturas, ha pretendido
mezclar ambos efectos. Cuando
Subirachs trabaja una obra pen¬
sando en una exposición, sus
propuestas difieren de cuando
elabora un monumento público o
un, en apariencia, humilde apli¬
que arquitectónico. Su último
trabajo monumental ha sido la
escultura en honor de Francesc
Macià, en Vilanova i la Geltrú.
"Es una obra muy debatida. Sin
emnbargo, un día que estaba

Se crea un patronato
para supervisar
el Conservatorio
de Música del Liceo

Barcelona

Hoy debe quedar constituida la
junta de un nuevo patronato crea¬
do entre Generalitat, Ayuntamien¬
to y Diputación de Barcelona, con
el fin de asesorar y supervisar la
actividad docente y administrativa
del Conservatorio del Liceo.

En la junta, integrada por 14
miembros, está prevista también
la representación de entidades cul¬
turales y artísticas como la Acade¬
mia de Bellas Artes Sant Jordi, el
Institut d'Estudis Catalans y la
Asociación de Propietarios del Li¬
ceo. El conservatorio del Liceo es

considerado como un centro de
docencia musical desfasado, cuyo
funcionamiento administrativo no

cumple con los requisitos básicos
para ser un conservatorio supe¬
rior. Hace tres años, con el fin de
subsanar las irregularidades jurí¬
dicas existentes desde su funda¬
ción, se creó una Asociación Pri¬
vada del Conservatorio del Liceo
que, como tal, también tendrá re¬
presentación en la junta del nuevo
patronato.

Para remediar el mal funciona¬
miento académico, económico y
administrativo, la Generalitat
nombró, el pasado mes de agosto,
un delegado permanente, cargo no
retribuido, que ocupa, por el mo¬
mento, el compositor y crítico mu¬
sical Josep Casanovas. En sus pa¬
labras, este patronato ha de signi¬
ficar el último impulso para que,
en un plazo máximo de tres afîos,
el Conservatorio del Liceo recupe¬
re la dignidad de un centro docen¬
te que funciona y, además, queden
zancadas todas las cuestiones re¬

lativas a su entidad jurídica.


