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L’OJIPC actuarà aquest estiu a Prada i Eivissa
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Ramis a la presentació

La consellera del departament de Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca, Josefina Ramis, 

juntament amb Sebastià Serra, president de l’Institut d’Estudis Baleàrics; Rosa Barceló, 

directora insular de Política Lingüística; el director general de Joventut del Govern, Joan 

Artigues; Guillem Cortés, delegat de música del departament de Cultura del Govern i Magda 

González, del Forum Musicae, ha presentat avui els futurs concerts de l’Orquestra de Joves 

Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC).

El proper 23 d’agost, l’OJIPC serà l’encarregada de cloure, a l’abadia de Sant Miquel de Cuixà de 

Prada, la XL Universitat Catalana d’Estiu amb un concert amb obres d’Isaac Albéniz, Jaume Mas i 

Porcel, Vicent Asencio i Rimski-Kórsakov, que dirigirà Salvador Brotons. L’actuació, que serà 

enregistrada per l’emissora Catalunya Música, la repetirà el 26 d’agost al Palau de Congressos 

d’Eivissa. 

Cal recordar que l’estiu passat l’OJIPC actuà a Mallorca per primera vegada, gràcies a una 

iniciativa del Departament de Joventut i Igualtat, que volia donar suport, així, a aquesta 

orquestra, que, formada per joves procedents de tots els territoris de parla catalana i impulsada 

per l’entitat mallorquina Forum Musicae, intenta promocionar la nostra cultura. 

Per altra banda, l’OJIPC, que des de fa tres anys col·labora amb la Universitat Catalana d’Estiu i 

té previst tenir com a seu el futur Centre Pau Casals de Prada de Conflent, compleix cinc anys. 

Com a motiu del cinquè aniversari, l’orquestra presentarà la creació del Cor Jove dels Països 
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Catalans, que en el futur s’afegirà a la tasca iniciada per l’Orquestra. El Cor Jove estarà format 

per cantants amb edats compreses entre 18 i 26 anys, residents a l’Alguer, Catalunya, 

Catalunya Nord, la franja d’Aragó, les Illes Balears i el País Valencià. 

A més, s’ha presentat el Premi de Composició Matilde Salvador, destinat a compositors de fins a 

35 anys i l’edició de l’obra editada l’any 2009 amb motiu de l’any Mas Porcel. L’OJIPC 

organitzarà, l’11 d’abril de 2010, un gran concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona, 

en què participaran el cor jove de l’Orfeó Català i el cor basc d’Ametza d’Irun. 
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