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 Tot a punt per les Barrakes 2006 de Sentmenat  
 Compra la teva samarreta del Racó Català  
 Països samarretaires: guia de botigues catalanistes online  

 Finalitza la 38ena edici ó de  la UCE de Prada amb l'actuació de l'Orquestra 
Simfònica dels Països Catalans 

Dilluns, 28 d'agost de 2006 a les 10:00 
Informa: Guillem  

Cultura

Si la UCE ha viscut enguany un moment històric i amb 
ella els Països Catalans sencers, aquest ha estat el 
concert de l’OJIPC,  l’Orquestra Simfònica de Joves 
Intèrprets dels Països Catalans. 
 
Tots els assistents van viure una eufòria col·lectiva que es manifestà en llargs 
aplaudiments, llàgrimes i abraçades que desembocaren en frases com ara “això 
és història!” o “ja tenim una orquestra nacional!”. 
 
La nit del 24 d’agost l’abadia de Sant Miquel  de Cuixà es va quedar petita per 
acollir la multitud que no es volia perdre el que anava a succeir, un bon nombre 
dels millors joves músics dels Països Catalans sota la direcci ó de l’increïble 
Salvador Brotons va deixar sense paraules els assistents. L’obra del compositor 
català Enric Morera protagonitzà la vetllada i el concert quedà enregistrat per
Catalunya Ràdio. 
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També hi eren els caps de les entitats culturals més actives dels Països 
Catalans, com l’Obra Cultural de l’Alguer o la Institució Cultural de la Franja de 
Ponent, que en els darrers mesos han  treballat estretament amb l’OJIPC i han 
apadrinat als músics dels seus territoris. Era un triomf col·lectiu i en el centre la 
persona que ha encapçalat l’empresa, la presidenta de l’OJIPC, la mallorquina 
Magda Gonzàlez amb qui hem compartit innumerables esforços i sacrificis. 
 
La presència de la Franja ha estat possible gràcies a l’impuls de la Institució, 
però res no hauria estat possible sense la nostra companya, la violinista Aurora 
Fontoba, que ha materialitzat que la Franja de Ponent formi part de l’Orquestra 
Nacional, sens dubte també el fet més important que les nostres comarques 
viuran en tot aquest 2006.   
 
Notícies relacionades: 

Taula rodona a la UCE: tenen futur els Països Catalans ? (17/08/2006)  
La setmana vinent comen ça la Universitat  Catalana d'Estiu (09/08/2006) 

125 lectures i 2 comentaris

Opina | Imprimeix | Envia per correu

  Enllaços patrocinats

E-informa - Directori d'empreses  
Obtingui 5 informes gratuïts de les empreses que vostè triï d'una base de dades de més de 4 milions 
d'empreses d'Espanya.  www.e-informa.com 
www.e-informa.com 
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