
Calaceit acull les proves d'accés a l'Orquestra
Simfònica dels Països Catalans.

El 22 d'abril dins els actes de Sant Jordi.

La formació, dirigida per Salvador Brotons i integrada
per noranta músics de tots els territoris de parla
catalana, tornarà a l�activitat aquest estiu amb el
concert inaugural de la Universitat Catalana d�Estiu i
una actuació al Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà
i podria cloure l�any amb un concert a la Franja de
Ponent.
El projecte, impulsat pel Forum Musicae de les Illes,
reuneix músics de tots els Països Catalans i farà
aquests mesos de març i abril diverses proves de
selecció que inclouen la Franja de Ponent, quan a
l�entorn de la diada de Sant Jordi, la seu de la Institució
Cultural de la Franja de Ponent acollirà les
interpretacions dels jòvens que s�hi volen sumar.
Serà el 22 d�abril a partir de les 10 del matí a Calaceit,
a la sala d�actes de la Institució.
Tot seguit el 24 d�agost, a Prada de Conflent, obrirà la
38a edició de la Universitat Catalana d�Estiu. Dos dies
després, Salvador Brotons tornarà a agafar la batuta al Palau dels Reis de Mallorca, a
Perpinyà. I la mateixa setmana, l�OJIPC enregistrarà, per mitjà de l�emissora de ràdio
Catalunya Música, un disc a l�Abadia de Sant Miquel de Cuixà, a Prada. Des de mitjan
agost, l�orquestra treballarà intensament a Prada amb diferents professors. L�OJIPC
interpretarà aquest estiu a la Catalunya Nord quatre peces inèdites del compositor
barceloní Enric Morera, a més d�un repertori amb peces de Txaikovski i altres mestres que
encara estan per decidir.
L�Orquestra es financiada per la secretaria general de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, els consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la Diputació de Girona,
el govern d�Andorra, el Consell General dels Pirineus Orientals, l�Ajuntament de l�Alguer i
l�Administració Regional de Sàsser. Alhora compta amb el suport d�entitats com la
Universitat Catalana d�Estiu, Òmnium Cultural o la Institució Cultural de la Franja de
Ponent. 
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