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Sabies que...  
1940 Circular del 
governador civil de 
Barcelona "…
Primero. A partir 
del 1º de Agosto 
próximo, todos los 
funcionarios (…), 
dentro o fuera de 
los edificios 
oficiales, se 
expresen en otro 
idioma que no sea 
el oficial del 
Estado, quedarán 
ipso facto 
destituídos, sin 
ulterior recurso. 

 

Música  imprimir  
L'Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Pa ïsos 
Catalans 
17-Ago-2006 

DIJOUS, 17/08/2006 - 12:38h 
L'Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans.  
Comarca del Conflent, Catalunya-nord, Països Catalans; €uropa, 
 
... 
Des de el passat dimarts, ja es troben a Prada els membres de l'Orquestra 
Simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans que tornaran a actuar a 
Catalunya-nord, després que a l'estiu del 2004 ho fessin a la catedral de 
Sant Joan de Perpinyà. 
Residiran al liceu de Sant Josep de Prada fins al 25 d'aquest mes, 
coincidint amb la UCE, i assajaran cada dia al Poliesportiu que hi ha al 
costat del G.Violet. Tenen previst fer un concert el pròxim 24 d'agost a 
l'abadia de Sant Miquel de Cuixà. Estarà presentat per Joan Vives un 
locutor de l'emissora Catalunya Música. També aquesta emissora gravarà 
el concert i l'emetrà per ràdio i es farà un Cd. Per altre costat, recordar 
que aquesta orquestra tindrà la seua seu al Centre Pau Casals de Prada. Si 
voleu des de aquí podeu fer una ullada a la seva pagina web. L'orquestra 
està dirigida per Salvador Brotons, i va néixer a Mallorca l'any 2004, 
impulsada pel Forum Musicae, "Centre de dinamització dels ensenyaments 
musicals a les Balears", amb l'intenció de consolidar-se com un agent 
cultural que aplegui a joves d'entre 18 i 26 anys, dels diferents àmbits de 
la mateixa cultura (Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, Franja de 
Ponent, Illes Balears i el País Valencià) que units pels diferents accents 
d'una mateixa llengua i amb la música i la llengua com a vincle d'unió. 

Publica: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idc... 
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