
Ignasi Climent Mateu naix en la des de 1587 Vila de Castelló, actualment Villanueva de Castellón, 
lloc on inicia la seua formació en l'Escola de Música de la Societat Musical “Lira Castellonera”, 
continuant els estudis als conservatoris de Carcaixent, València, Salamanca i Madrid. 

Ha sigut membre de l'Orquestra Joaquín Turina i de l'Orquestra Simfònica “Ciutat de León” i ha 
col·laborat amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana sota la direcció de Lorin Maazel, Kynan 
Johns, i Jordi Bernácer. 

Ha formant duo amb l'organista Roberto Fresco (Duo LEVA), siguent seleccionats en dues edicions 
per al programa “Jóvenes en Concierto” organitzat i patrocinat per la Junta de Castilla y León. 

Des de la IV edició (1997) i fins la XV (2008), ininterrompudament, ha sigut director del Curs 
Internacional de Música “Ciudad de Astorga” i del Concurs de Trompeta “Lucio Octavio Magio". 

Ha enregistrat, com a director musical i artístic i com a intèrpret, 15 treballs en CD, DVD i per a 
televisió, destacant els registrats en la sala principal del Palau dels Arts Reina Sofia de València i el 
realitzat per a la pel·lícula “A galope tendido” del director Julio Suárez. Ha participat en la grabació 
del treball “GRAN” de “Senior i el Cor Brutal”. Treball amb la producció artística de Raül 
Fernández “Refree” i premiat en la VII edició dels premis Ovidi Montllor (2012) al Millor Disseny 
i a la Millor Cançó amb la cançó “La sort adormida”. 

Col·labora amb editorials, revistes, periòdics, entitats i empreses de l'àmbit de l'educació i de la 
cultura amb informes, adaptacions, presentacions, articles, textos i música adaptats a les seues 
creacions. En el darrer any 2016 i en el present any 2017 ha publicat, com a coautor, dos llibres de 
text i quaderns corals destinats a l'educació primària i secundària per a les editorials McGraw Hill i 
Pearson, respectivament. 

Ha participat com a assessor en els projectes de creació i inscripció de les Escoles Municipals de 
Música de Peñafiel (Valladolid), Veguellina de Órbigo (León), Candeleda (Àvila) i Astorga (León). 

Ha impartit diversos cursos de perfeccionament per a estudiants de trompeta en la comunitat de 
Castella i Lleó: Valladolid, Peñafiel, La Bañeza i Astorga. 

Ha impartit i imparteix cursos de ràdio, podcast, Weblog i TIC com a recurs educatiu organitzats per 
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana dins de Pla de 
Formació Permanent del Professorat en CEFIRE i dins del Pla Anual de Formació en centres 
educatius. 

Pertany a la Societat Espanyola d'Intèrprets i Executants (AIE) amb el nº de soci 8.058, i a la 
Societat General d'Autors i Editors (SGAE) amb el nº de soci 72.370. 

És membre de PROESO (Associació i Grup Instrumental de Docents d’Ensenyament Musical de la 
Comunitat Valenciana) amb qui ha sigut guardonat amb el Premi d´Educació Musical 2016 del 
PSPV-PSOE. 

També en 2016, el seu treball audiovisual “Educad a los niños y no tendréis que castigar a los 
hombres”, ha sigut guardonat amb el 2n premi en la campanya #Noemtoqueselwhatsapp de l´IVAJ 



de la Generalitat Valenciana. Treball realizat conjuntamente amb Andrés Cansino i Roberto García 
Gontán. 

Ha sigut professor de trompeta dels Conservatoris Professionals “Tomas Luis de Victoria” d'Àvila i 
“Ángel Barja” d´Astorga i de l'Escola Municipal de Música d´Astorga (Lleó). 

Des de 1999 és, per oposició, director de la Banda i de l'Escola Municipal de Música d´Astorga 
(Lleó), actualment en excedència. 

Des de setembre de 2006 pertany al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat de 
Música. 

Recement ha estat seleccionat i nomenat assessor TIC (Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació) del Servici de Formació del Professorat de la Conselleria d´Educació, Investigació, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, amb adscripció al CEFIRE de Xàtiva.


