
Este Conservatori comença el seu camí educatiu en l'any 1984 com a Escola Comarcal de 
Música de la Marina Baixa. Es convertix en ConservatoriProfessional l'any 1995. 

 
En ell, els seus 26 Professors impartixen les ensenyances oficials de música corresponents a 

15 especialitats instrumentals a una mitjana anual de 300 alumnes que provenen de diverses 
poblacions de la província. 
 

Cada any, ixen de les seues aules una mitjana d'11 nous Diplomats en diferents instruments, 
molts dels quals seguixen els seus Estudis Superiors en diferents Conservatoris espanyols i 
estrangers. 
 

A part de les habituals audicions i concerts inclosos en la Programació delConservatori, els 
nostres alumnes col·laboren amb les diverses entitats socioculturals i educatives, tant locals com de 
poblacions veïnes. 
 

Durant els últims anys s'estan realitzant una sèrie d'intercanvis entre diferents Conservatoris, 
tant de la nostra Comunitat com de la resta del país i inclús de l'estranger. 

 
Fins a la data, hem tingut la gran sort de comptar amb la visita d'alumnes dels Conservatoris de 

Sant Vicent del Raspeig, Banyeres de Mariola, Altea, El Ferrol, i Kópavogur (Islàndia). 
 
A esta última població islandesa, l'Orquestra de Cambra del nostre Conservatori va realitzar la 

devolució de la seua visita durant els dies 28 d'abril al 2 de maig del 2007. 
També, la Banda de Grau Professional va correspondre a la visita del Conservatori d'El Ferrol 

viatjant a esta localitat gallec l'any 2008. 
 
Durant diverses edicions, les nostres diferents formacions orquestrals han oferit el concert 

d'obertura dels Cursos Internacionals de Música que se celebren a Benidorm, havent tingut el privilegi 
d'actuar junt amb figures de la talla del flautista Benoît Fromanger, el saxofonista Pedro Iturralde o el 
trompetista Maurice André. 

 
En el curs 2010/2011, es va realitzar una gira de concerts en les localitats noruegues d'Oslo i 

Hamar per part del Cor d'Ensenyances Professionals i un intercanvi del Departament de Piano amb el 
Conservatori de Palma de Mallorca. 

 
Dins de la seua labor social, caldria destacar els concerts benèfics realitzats a favor del Poble 

Saharauí i de A.F.A (Associació de Familiars de Malalts d'Alzehimer). 
 
Com a primera activitat del curs 2012/2013, els dies 25 i 26 d'octubre es rep la visita de la Jove 

Orquestra de Corda de Vestfold (Noruega) oferint, junt amb l'Orquestra d'Ensenyances Professionals 
del nostre Conservatori, un concert integrat en el Projecte d'Intercanvis que es desenrotlla des de fa 10 
anys. 

 
 

JOSÉ PÉREZ BARCELÓ 
 

Naix a Benidorm en 1917 i mor en 1993. Rellotger de professió va estar vinculat a la Música des 
de la seua infància, arribant a ser membre de la Banda d'esta localitat amb el trombó. 

 
En la dècada dels 70, des de la Presidència de la Unió Musical de Benidorm, impulsa a esta 

entitat i a tot el que en l'època significava Música i Cultura en el seu poble natal. Roman en el càrrec 
durant 15 anys, sent nomenat, al final del mateix, “President d'Honor” d'esta Societat Musical. 

 
El Mestre Bernabé Sanchís Porta va compondre el pasdoble que porta el seu nom, adquirint 

este una gran popularitat i sent interpretat amb gran èxit en les festes de tota la geografia espanyola i 
estrangera.  

 
En agraïment i reconeixement a la seua labor en pro de la Música i de la Cultura, 

l'excel·lentíssim Ajuntament de Benidorm, acorda posar el seu nom al Conservatori Professional de 
Música d'esta localitat. 

http://portal.benidorm.org/nuevociudadano/sites/default/files/secciones-concejalias/1web_profesores.pdf
http://portal.benidorm.org/nuevociudadano/sites/default/files/secciones-concejalias/2oferta_educativa_valenciano.pdf

