COMUNICAT DE LA FVDiT en relació a la implantació de les EESS de Dolçaina al Conservatori Superior
de València.
Davant les inquietuds generades al voltant de l’anunci de la implantació de les Ensenyances
Superiors de Dolçaina al Conservatori Superior de València, la Federació Valenciana de Dolçainers i
Tabaleters (FVDiT) vol fer públic el següent comunicat, que també farà arribar al director de
l’ISEACV.
Antecedents:
1. La FVDiT ha tingut tradicionalment, dins de les seues reivindicacions front a l’administració,
la creació d’un itinerari COMPLET d’estudis per als dolçainers i dolçaineres a l’àmbit del País
Valencià.
2. Que per accions coordinades per aquesta Federació amb altres agents, s’han iniciat, en
diverses ocasions, converses per tal que s’implanten estudis superiors de música tradicional.
3. Que en converses amb l’anterior director de l’ISEACV es va acordar demanar als professors
Xavier Richart i Jordi Reig que presentaren una proposta d’itinerari de música tradicional que
integrara la dolçaina i, posteriorment, s’ampliaria a altres especialitats com la corda de
rondalla i el cant, entre d’altres. La FVDiT ja va trasmetre aquest pla a l’ISEACV en març de
2016. El propi Xavier Richart ens diu que està pendent de revisió a hores d’ara.
4. Que una vegada fet l’anunci de la implantació per al proper curs 2018-19, no tenim
constància de quin itinerari es va a implantar. Dubtem que un itinerari excessivament
adreçat a la interpretació en dolçaina dispose de materials curriculars suficients i, per altra
banda, siga el més adequat per a la formació de futurs professionals en Música Tradicional.
5. Que a hores d’ara (dimecres 2 de maig) al centre no ens han pogut informar del pla d’estudis
que tindrà l’especialitat. La qual cosa, ens consta, està ja generant reticències entre el propi
col·lectiu de la dolçaina i el claustre del propi centre.
Per tant la FVDiT decideix:
1. Recolzar l'itinerari dissenyat per Xavier Richart i Jordi Reig, encarregat fa un temps per la
pròpia Federació i l’anterior direcció de l’ISEACV, com a base d’aquestes ensenyances. Amb
la soll·licitud de la corresponent autorització i compensació pel treball realitzat.
2. Instar a que l’ISEACV publique, quant abans, els criteris de la prova i l’itinerari de
l’especialitat per evitar que es generen expectatives incorrectes.
3. Sol·licitar que aquesta implantació es produïsca amb garanties pressupostàries i, per tant,
dotacionals i de personal.
4. Recolzar la constitució d'una borsa de treball, seguint el procediment legal que
l’administració considere en el respecte de la igualtat d’oportunitats.
5. Estar a la disposició del candidat que siga legalment elegit en quant a assessorament,
reivindicacions i negociacions amb l'administració, per tal que la implantació del Grau
Superior de Dolçaina s'ajuste a les necessitats formatives dels nostres professionals i
especialistes, i s’integre amb normalitat al centre d’ensenyances superiors.
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