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1. PRESENTACIÓ 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida -OJC, promoguda per la Fundació 

Julià Carbonell i amb l’impuls de la Diputació de Lleida, va néixer l’any 2002 com a eina cultural 

al servei de tot el territori, amb l’objectiu de facilitar l’accés de tots els ciutadans a la música 

simfònica. La Paeria de Lleida, conscient de la importància i significació que representa 

l’Orquestra, se suma també com a entitat que participa i dona suport a l’Orquestra. 

Així doncs, l’Orquestra neix amb la vocació d’arribar a tot el territori, per tal d’acostar a tothom 

de manera continuada la seva programació de concerts. 

Si l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida és avui una realitat és gràcies a 

la feina constant i il·lusionada duta a terme, en alguns casos durant anys, per moltes persones i 

entitats des de diversos àmbits. Escoles de música amb els seus mestres al capdavant, entitats 

corals, organitzadors de concerts i festivals, administracions públiques, per citar alguns exemples, 

han adobat el camp perquè fos possible i necessària l’existència d’una orquestra simfònica 

pròpia. 

Seguint un dels seus objectius fundacionals, l’Orquestra ha realitzat concerts, amb gran èxit de 

públic i crítiques, en àmbits tan diferents com poblacions on han gaudit per primer cop de la 

presència d’una orquestra simfònica, o en sales tan emblemàtiques com el Gran Teatre del Liceu, 

el Palau de la Música Catalana, l’Auditori de Barcelona, el Temple de la Sagrada Família, la Basílica 

de Montserrat, etc. 

L’OJC és l’Orquestra titular de l’Auditori Enric Granados de Lleida i del Teatre de la Llotja de la 

mateixa ciutat. Així mateix, actua de forma habitual arreu del territori i té una programació 

estable a l’Auditori AXA de Barcelona. A més de tota l’activitat simfònica, l’Orquestra realitza 

diferents cicles de músics de cambra, té un projecte social que permet acostar la música a tothom 

i disposa d’un projecte de recerca musicològica i de compromís amb la creació actual. 

Avui l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida és ja una realitat consolidada 

que ha assolit èxits notables i sòlids, fonamentats en una feina ben feta en la qual des dels 

professionals que integren l’Orquestra fins al públic, passant pel món empresarial, polític, 

cultural i per la pròpia premsa, s’han esforçat perquè s’hagi situat en un lloc rellevant en el 

panorama actual de la música catalana.  

El seu director titular i artístic és Alfons Reverté. 
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ – any 2019 

 
 
 
 

Al llarg d’aquest any 2019, Temporades 2018-19 – 2019-20, l’OJC -Orquestra Simfònica Julià 

Carbonell de les Terres de Lleida, ha realitzat un total de 49 activitats: 24 concerts en format 

simfònic i 6 concerts en formacions de Cambra, 18 sessions socials “Apropa Cultura” i 1 

enregistrament. 

 

L’Orquestra, a més de ser present a Lleida, en la programació de l’Auditori Enric Granados, -com a 

orquestra titular-, és fidel a un dels seus principis fundacionals i un dels eixos i objectius principals 

d’actuació, realitzant una important activitat al Territori, intentant en la mesura de les possibilitats i 

les característiques de cada cas, en tots aquells indrets de les terres lleidatanes amb la finalitat 

primordial de que l’activitat simfònica d’una orquestra, o en formacions de cambra, pugui arribar a 

tothom garantint així una igualtat de possibilitats i, en especial, als pobles o ciutats que per la seva 

ubicació o demografia, fan difícil poder gaudir d’una orquestra dins les seves activitats habituals 

aconseguint que els concerts esdevinguin fets extraordinaris dins la seva vida cultural. 

 

ACTIVITATS 

En aquest sentit, a més dels concerts realitzats a Lleida ciutat (9 concerts) s’han fet actuacions a La 

Pobla de Segur, Torre-serona, Rialp, Albesa, Almacelles, Agramunt, Ponts, Tàrrega, Bellpuig, i 

Cervera (2 concerts: afegint-nos als actes celebrats com a Capital Cultural de Catalunya 2019 i també 

participant activament en el Festival de Pasqua de Cervera, com a suport a ambdues iniciatives que 

valorem de molt alt interès), Almacelles, El Terrós, i quatre a Lleida. Les 18 sessions d’Apropa Cultura 

a: Balaguer, Cervera, Juneda, Mollerussa, La Seu d’Urgell i Solsona.  

A més i amb la voluntat d’una presència a la capital catalana es van realitzar tres concerts a Barcelona: 

dos a l’Auditori AXA-Illa Diagonal i un a l’Auditori del Conservatori del Liceu (amb el propòsit 

d’oferir-hi una activitat regular dins la nostra programació). 

També cal ressaltar el concert ofert a Andorra la Vella. 

En l’apartat de concerts en format de Cambra, val a dir que intentem atendre i ser present de la 

mateixa manera que exposàvem abans, en tots aquells esdeveniment o actes en que som convidats, 

promocionant alhora, les formacions i els propis músics de l’Orquestra. 

Cal dir que en tots els concerts realitzats, la resposta per part del públic és excel·lent i la valoració 

feta és altament positiva, ja que generalment cobrim el 90-100 % de l’aforament, tenint en compte 

que en molts municipis on hem actuat representa un índex altíssim en relació a la seva població.  
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A més d’assegurar una programació estable a l’Auditori Enric Granados de Lleida, constatem l’alt 

interès despertat en els diferents municipis on actuem confirmant-nos un altíssim grau d’acceptació 

del nostre ideari: la voluntat de servei a la música i al territori  

Al llarg de la temporada hem comptat amb una assistència global al voltant de més de 16.000 

persones, fet que ens esperona en la nostra feina del dia a dia que ens proposem. 

 

A NIVELL ARTÍSTIC 

A nivell artístic s’ha ofert una programació variada i a l’abast de tots els públics, amb programes i 

obres dels grans compositors (Rodrigo, Beethoven, Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Xostakóvitx, 

Haendel) i de compositors catalans i contemporanis (Joan Espina, Salvador Brotons, Josep Serra i 

Abraham Espinosa), i que sota l’excel·lent direcció artística i musical del mestre Alfons Reverté, 

considerem haver assolit molt satisfactòriament. 

També volem ressaltar la voluntat i participació com a solistes de membres de la pròpia Orquestra, 

el quintet de metall “Sporadik Brass” format per: Hélio Garcia, Nicola Barreca –trompetes-, Júlio 

Gargallo –trompa-, Guillem Domingo –trombó- i Jaume Giribet –tuba-- amb la clara voluntat de 

promocionar i donar difusió als nostres professionals més propers, així com també d’altres grans 

intèrprets i professionals: Barbora Kubíková –guitarra-, Joan Espina –violí-, Pau Gimeno –facilitador 

del Drum Circle-, ”Barcelona Clarinet Players” format per: Manuel Martínez, clarinet, Javier 

Vilaplana, requint, Martí Guasteví, corno di bassetto i Alejando Castillo, clarinet baix, ”Carles & Sofia 

Piano Duo” format per: Carles Lama i Sofia Cabruja –piano-, Marta Garcia Cadena i Marta  Mathéu -

sopranos-, Marta Infante –mezzo-soprano-, Eduard Mas i Xavier Padullés -tenors-, Toni Marsol –

baríton-, Néstor Pindado -baix-, Xavier Hidalgo -narrador-, i l’Orfeó Lleidatà, el Grup de percussions 

Drum Circle, el quartet Barcelona Clarinet Players, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados 

L’Orquestra, generalment sota la batuta d’Alfons Reverté, també ha treballat comptant com a 

directors convidats: José Cura, Antoni Tolmos, Albert Gumí, Pedro Pardo i Josep M. Bossa. 

Un altre fet a mencionar especialment és la voluntat de servei als nostres compositors i a la música 

actual. En aquest sentit cal destacar l’estrena de les obres ”Clarinet quartet Concertino Op. 145”, de 

Salvador Brotons, i ”Concierto Flamenco” d’Abraham Espinosa i les diferents obres sobre bandes 

sonores de pel·lícules arranjades i orquestrades per Joan Espina. 

 

Aquest 2019 cal mencionar especialment l’inici de les activitats de l’Orquestra Infantil Julià Carbonell 

de les Terres de Lleida-OITLL, sota la batuta d’Albert Gumí i fruit de la voluntat de continuïtat de la tasca 

ja iniciada fa anys per diverses escoles de música del territori lleidatà, i que la Fundació Julià Carbonell 

ha volgut donar aixopluc i incloure dins l’apartat pedagògic de la pròpia Orquestra, on junt amb 

l’Acadèmia i el Taller d’Orquestra, es van completant les diferents franges d’edats fins a formar un 

corpus global des dels inicis de l’escolarització general fins al final dels estudis musicals de grau 

professional i superior. 
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En el camp dels concerts en format de Cambra, l’Orquestra ha participat en diversos concerts a: 

Lleida, a la Seu Vella, en la celebració del Dia de les Esquadres, i en el lliurament de Premis de la 

Guardia Urbana de Lleida. També a, El Terrós –Acte d’homenatge al president Lluís Companys-, i en 

actes diversos com la Inauguració del Parc Escultòric a Almacelles, de l’espai Àgora de la Pau a Lleida, 

o en la participació en el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, de 

caràcter reivindicatiu, celebrat a Lleida. 

 

Cal ressaltar la realització del RÈQUIEM DE MOZART en homenatge a Lluís Virgili i Farrà, realitzat el 

mes de març conjuntament amb l’Orfeó Lleidatà del que fou director, i com a acte d’agraïment i 

reconeixement a la memòria de Lluís Virgili i que el Patronat de la Fundació Orfeó Lleidatà, 

l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, van voler 

oferir en homenatge al seu mestratge professional i la seva voluntat de servei al país i al moviment 

coral de Catalunya. 

 

A NIVELL SOCIAL 

S’ha continuat i ampliat amb un nou municipi, Mollerussa, als cinc que ja hi participaven, les activitats 

iniciades l’any passat “Un matí d’Orquestra”, projecte nou i participatiu a les Terres de Lleida, que 

dins el marc d’APROPA CULTURA s’adrecen a persones amb discapacitats i a malalts d’Alzheimer i 

als seus cuidadors, realitzant uns tallers musical conduits per un músic i una musicoterapeuta. En la 

mateixa activitat també hi participen conjunts professionals de cambra formats per membres de la 

pròpia Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida 

També dins l’apartat Obra Social, l’Orquestra mostrà la seva cara més solidaria col·laborat activament 

en el concert benèfic (tres sessions a Lleida i una a Andorra la Vella) de l’edició del MamaPop-2019, 

iniciativa promoguda en pro de la lluita contra el càncer de mama i promogut per l’associació del 

mateix nom, sota la direcció artística del músic i compositor lleidatà Antoni Tolmos i Josep M. Bossa. 

En aquest apartat també cal apuntar la participació activa en els actes que s’organitzen arreu en 

motiu de la Marató de TV3, facilitant en el concert més proper a la pròpia data de celebració 

d’aquesta gran iniciativa de país, l’aportació d’una recaptació especial, en col·laboració. 

 

Els AMICS de l’OJC 

Dins d’aquest àmbit social, cal fer esment de forma important de l’agrupació d’AMICS DE L’OJC, 

iniciativa impulsada per l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida amb l’objectiu 

de donar difusió i consolidació del propi projecte musical amb un ampli públic que el recolzi i 

l’acompanyi. Ser Amic de l’Orquestra és totalment gratuït, i s’ofereixen tot un seguit d’ofertes i 
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descomptes als concerts, comptant a final d’any, amb 2763 persones amigues amb un gran interès 

i seguiment de les activitats de l’Orquestra i en una cada vegada més sòlida i efectiva vinculació. 

 

A NIVELL PEDAGÒGIC 

Per a l’Orquestra un altra apartat que considerem de molt relleu i importància, és el que 

anomenem “ACADÈMIA OJC” i “TALLER D’ORQUESTRA”, dins el propi Pla Pedagògic de l’OJC. Una 

iniciativa que combina la professionalitat dels membres de l’Orquestra amb joves estudiants 

avançats, brindant-los l’oportunitat de participar de la interpretació de grans obres, amb una plantilla 

agrupant els professionals de la pròpia Orquestra amb aquest joves i futurs professionals, amb una 

clara voluntat de servei pedagògic. 

Aquestes iniciatives, que ja fa diversos anys que portem a terme, són molt valorades, tants pels 

músics de l’Orquestra com per als joves que hi participen, despertant molt d’interès. 

Com dèiem, aquest 2019 ha iniciat les seves activitats L’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les 

Terres de Lleida-OITLL que conjuntament amb el projecte Acadèmia i Taller d’Orquestra, 

configuraran tot el ventall d’edats previ al pas professional. i que pensem serveix de gran ajuda i 

suport als joves estudiants de música de les nostres comarques. 

 

SEGELL DISCOGRÀFIC ojcsons 

L’any passat es va crear el segell discogràfic propi ojcsons i enguany s’han realitzat diverses 

sessions d’enregistrament de bandes sonores, orquestrades per Joan Espina, de música de 

cinema amb la voluntat d’oferir-ne l’edició properament. 

S’ha continuat donant difusió als dos CD’s editats l’any passat: “Música inesperada” amb obres 

de Publio Delgado i “Tangos i Fados”, de diversos compositors, amb la voluntat de continuar 

promocionant i donant difusió dels concerts realitzats per l’OJC. 

A més de consolidar-se una vella aspiració de generar materials discogràfics propis i posar-los a 

l’abast del públic en general, també considerem que s’atén una demanda que de temps es venia 

produint i que en moltes ocasions ens havien demanat insistentment el nostre públic més fidel, 

de poder disposar de música de la seva orquestra. 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS   –   2019       9 

 

 

PRODUCCIONS SIMFÒNIQUES 

Vam començar l’any amb una producció i un convidat de luxe, amb ”JOSÉ CURA TORNA A DIRIGIR 

l’OJC” comptant amb la presència del mestre de reconegut prestigi internacional José Cura com a 

director convidat i també a la jove promesa i brillant guitarrista txecoslovaca Barbora Kubiková que 

delità al públic assistent amb les interpretacions de les obres de Joaquim Rodrigo, així com de la 

“Simfonia núm. 4” de L. V. Beethoven. 

El programa ”CORDES DE CINE”, continua gaudint d’un èxit assegurat arreu on s’interpreta, portant-

nos a cinc municipis del territori lleidatà amb la clara voluntat de que l’Orquestra, de tots, arribi a 

tothom, fent del Territori el nostre Auditori. Uns concerts excel·lentment acollits arreu i amb un 

altíssim índex d’assistència, la majoria, en municipis demogràficament molt petits. 

Un any més l’Orquestra col·labora activament en els concerts “MAMAPOP”, promoguts en pro del 

càncer de mama i que es va realitzar en terres andorranes, a la primavera, i a l’Auditori Enric Granados 

de Lleida, ampliant en un dia més, a tres sessions, a la tardor. Uns concerts de caire social amb una 

finalitat del tot plausible i que van comptar amb una excel·lent resposta de públic que emplenà totes 

les diferents sessions. 

Aquest 2019 hem estat d’estrena amb l’inici de les activitats de ”L’ORQUESTRA INFANTIL JULIÀ 

CARBONELL DE LES TERRES DE LLEIDA-OITLL” una iniciativa que ve a completar l’apartat Pedagògic 

de l’OJC. Comptà amb la participació de 73 nois i noies estudiants de música de finals de Nivell 

Elemental i primers cursos de Grau Mitjà d’arreu de les Escoles de Música lleidatanes, sota la batuta 

de l’excel·lent director i pedagog Albert Gumí. 

Una gran obra, un gran motiu el “RÈQUIEM DE MOZART”, amb col·laboració amb l’Orfeó Lleidatà i 

sota la batuta del mestre Pedro Pardo, com a director convidat, que amb el suport de l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs de Lleida, s’uneixen de nou per a homenatjar plegats la figura del Lluís Virgili, 

director coral i pedagog musical lleidatà, director de l’Orfeó Lleidatà durant 40 anys i qui va recuperar 

l’esperit dels antics orfeons catalans, malmesos per la guerra i la dictadura. La seva figura va fomentar 

la creació de moltes corals arreu del territori lleidatà, oferint aquests dos concerts amb la participació 

dels solistes Marta Garcia Cadena, soprano - Marta Infante, mezzosoprano - Eduard Mas, tenor - 

Néstor Pindado, baríton. 

Amb el títol "MÚSICA DE CINEMA I PERCUSSIONS DRUM CIRCLE", i amb la col·laboració dels 

col·lectius lleidatans d'integració social, es va vestir aquesta iniciativa incorporant 45 joves migrans a 

formar part del Drum Circle i a integrar-se a l'OJC interpretant diverses obres conjuntament. Una 

experiència engrescador i d’uns resultats excel·lents, tant a nivell d'integració social com del públic 

assistent, comptant amb la col·laboració i guiatge de Pau Gimeno com a facilitador del Drum Circle. 

La participació al "9è. FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA", com a Orquestra del Festival i posant-nos 

a la seva disposició i al del seu projecte de difusió de la música catalana, sempre és un goig. Engunay 
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amb la participació del quartet Barcelona Clarinet Players i amb l'estrena de l'obra "Clarinet quartet 

Concertino Op. 145 de Salvador Brotons i la participació com a concertino convidat de Raül Garcia. 

"L'OJC AMB ELS BARCELONA CLARINET PLAYERS", com a continuació de la participació al festival 

cerverí, es programaren aquests dos concerts, un a Lleida a l'Auditori E.Granados i l'altre a Barcelona 

a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Un programa de contrastos bellament enriquit tant per les 

composicions com per les interpretacions oferides. Dos grans concerts amb un gran quartet convidat. 

Amb el programa "L'OJC FA LA 9a. DE XOSTAKÓVITX" es va tancar la temporada amb l'estrena de 

l'obra "Concierto Flamenco" d'Abraham Espinosa, actuant com a solistes el duo format per Carles 

Llama i Sofia Cabruja, al piano a quatre mans, i finalitzant amb la interpretació de la gran simfonia 

núm. 9 del compositor rus Dimitri Xostakóvitx. Una estrena, unes interpretacions, un programa que 

envadalí a tot el públic que ens acompanyava. 

I tanquem l’any amb una producció de caràcter extraordinari “EL MESSIES de HÄNDEL” on, al voltant 

de les festes nadalenques, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OJC interpretà 

la brillant obra de G.F. Händel, obra culminant del període barroc de la història de la música, a on 

l’autor narra la vida de Jesucrist, des del naixement fins a la seva passió i resurrecció, amb forma 

d’una cantata en tres actes, combinant precioses àries, duets, recitatius i parts corals entre les quals 

es troba el famós Al·leluia. En aquesta producció gaudirem de la participació del Cor de Cambra de 

l’Auditori Enric Granados de Lleida i dels solistes Marta Mathéu, soprano - Marta Infante, mezzo-

soprano – Roger Padullés, tenor – Toni Marsol, baríton – Xavier Hidalgo, narrador, sota la batuta del 

mestre Alfons Reverté. 

 

IMATGE i XARXES SOCIALS 

Com a eix vertebrador de tota l’activitat, s’articula la pàgina web de l’OJC www.ojc.cat per tal arribar 

millor als seus objectius de ser una orquestra propera i accessible, pretenent ser un mitjà de 

divulgació i difusió de l’activitat musical de l’Orquestra i a la vegada una eina pedagògica que permeti 

a grans i petits aprofundir en el món de la música. La pàgina web de l’OJC conté la informació de 

l’orquestra: qui som, què fem i una agenda actualitzada de totes les nostres activitats, amb la 

informació detallada. 

En el camp de les noves tecnologies, som presents a les Xarxes Socials: Facebook, Twitter, 

Instagrame, Youtube, Flickr i Spotify, amb l’objectiu de:  

 - Donar a conèixer les activitats de l’orquestra a tot el territori i resta del país.  
 - Arribar a un públic objectiu més jove i dinàmic (apropar la música als diferents públics) 
 - Reconeixement de les activitats de l’OJC per part d’institucions i organismes públics.  
 

  



MEMÒRIA D’ACTIVITATS   –   2019       11 

 

 

 

 

 

En resum, pretenem ser una Orquestra al servei del Territori on està ubicada i dels 

seus habitants, oferint una programació estable i propera de concerts, de la ma 

dels grans mestres i dels nostres compositors, i amb la participació de directors, 

formacions i solistes punters del panorama musical actual. 

Un any ple d’activitat i amb una ferma voluntat de futur i de servei. 

Aquest és el nostre sentit, el nostre treball i la nostra aportació. 
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RELACIÓ CONCERTS – Simfònics any 2019 

 

 

 

 

19-01-2019 JOSÉ CURA TORNA A DIRIGIR L’OJC Lleida Simfònic 
    

03-02-2019 CORDES DE CINE La Pobla de Segur Simfònic 

17-02-2019 CORDES DE CINE Torre-serona Simfònic 

24-02-2019 CORDES DE CINE Rialp Simfònic 

10-03-2019 CORDES DE CINE Albesa Simfònic 

31-03-2019 CORDES DE CINE Almacelles Simfònic 
    

09-02-2019 MAMAPOP-Andorra Andorra la Vella Espectacle 
    

26-01-2019 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Sessió de Treball 

Lleida 
Pedagògic-
Simfònic 

02-02-2019 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Sessió de Treball 

Agramunt 
Pedagògic-
Simfònic 

16-02-2019 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Sessió de Treball 

Ponts 
Pedagògic-
Simfònic 

23-02-2019 
OITLL-Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida – Concert final 

Cervera 
Pedagògic-
Simfònic 

    

02-03-2019 RÈQUIEM DE MOZART Lleida Simfònic 

03-03-2019 RÈQUIEM DE MOZART Tàrrega Simfònic 
    

17-03-2019 MÚSICA DE CINEMA i PERCUSSIONS DRUM CIRCLE Lleida Simfònic 

24-03-2019 MÚSICA DE CINEMA i PERCUSSIONS DRUM CIRCLE Barcelona Simfònic 
    

13-04-2019 9è. FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA Cervera Simfònic 
 

14-04-2019 L’OJC AMB ELS BARCELONA CLARINET PLAYERS Barcelona Simfònic 

05-05-2019 L’OJC AMB ELS BARCELONA CLARINET PLAYERS Lleida Simfònic 
 

12-05-2019 L’OJC FA LA 9a. DE XOSTAKÓVITX Bellpuig Simfònic 

19-05-2019 L’OJC FA LA 9a. DE XOSTAKÓVITX Barcelona Simfònic 

26-05-2019 L’OJC FA LA 9a. DE XOSTAKÓVITX Lleida Simfònic 
 

23-11-2019 MAMAPOP  (Dues sessions: vespre i nit) Lleida Espectacle 

24-11-2019 MAMAPOP  (3a. sessió) Lleida Espectacle 
 

15-12-2019 EL MESSIES de HÄNDEL Lleida Simfònic 

 
 

Total concerts simfònics:  24 
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RELACIÓ CONCERTS - Cambra – any 2019 

 

 

 

 
 

Total concerts Cambra: 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-02-2019 
INAUGURACIÓ PARC ESCULTÒRIC 
Ònia Tomàs (violoncel) 

ALMACELLES 
Parc 

09-04-2019 

DIA DE LES ESQUADRES 
Quintet SPORADIK BRASS 
Hélio Garcia, (trompeta) Nicola Barreca, (trompeta) 
Juan Miguel Marzà, (trompa)- Guillem Domingo, (trombó) 
Jaume Giribet, (tuba) 

LLEIDA 
La Seu Vella 

05-05-2019 
INAUGURACIÓ ÀGORA DE LA PAU 
Jordi Gallen (violoncel) 

LLEIDA 
Parc de la Pau 

15-10-2019 

ACTE D’HOMENATGE AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS 
Quartet PRYSMA 
Joan Sancho (violí) - Eduard Boleda (viola) 

Marta Llona (violoncel) - Xesco Grau (flauta) 

EL TERRÓS 
Acte homenatge a Ll. Companys 

22-11-2019 

LLIURAMENT DE PREMIS GUARDIA URBANA LLEIDA 
Quintet SPORADIK BRASS 
Hélio Garcia, (trompeta) Nicola Barreca, (trompeta) 
Juan Miguel Marzà, (trompa)- Guillem Domingo, (trombó) 
Jaume Giribet , (tuba) 

LLEIDA 
La Seu Vella 

25-11-2019 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
Quintet SPORADIK BRASS 
Hélio Garcia, (trompeta) Nicola Barreca, (trompeta) 
Juan Miguel Marzà, (trompa)- Guillem Domingo, (trombó) 
Jaume Giribet , (tuba) 

LLEIDA 
Plaça de la Paeria 
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RELACIÓ Sessions APROPA CULTURA – any 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sessions Apropa Cultura: 18 

 

Total de beneficiaris : 654 
 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS   –   2019       16 

 

ENREGISTRAMENTS – any 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música de cinema 

obres de Joan Espina i altres 

 

 

 

 

Total Enregistraments (pendent de producció): 1 

 
 

10-02-2019 MÚSICA DE CINEMA Lleida- Aud. E. Granados 

 

en 

producció 
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3. Fitxes de produccions 

 

Concert núm.  1   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  39   

Títol del concert:  JOSÉ CURA DE NOU AMB L’OJC 

Data:   19-01-2019 

Municipi: LLEIDA Espai: AUDITORI ENRIC GRANADOS 

Aforament   803 Assistència   700 Preu   5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  

Tres viejos aires de Danza                        J. RODRIGO 

Concierto de Aranjuez                              J. RODRIGO 

Simfonia núm. 4, Op. 60 en Sib Major                 L. v. BEETHOVEN 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Barbora Kubiková, guitarra 

 

Director: José Cura 

  

 

Novament, després d’haver-lo tingut amb nosaltres fa dues temporades, gaudirem de la 

presència del reconegudíssim cantant i director José Cura dirigint l’OJC. Amb ell 

podrem escoltar la seva versió de la Quarta Simfonia de Beethoven. Així mateix, ens ha 

volgut presentar un nou talent de la guitarra, Barbora Kubiková, interpretant el 

Concierto de Aranjuez de Rodrigo. Tot plegat amanit prèviament amb una altra obra del 

mateix Joaquín Rodrigo, els seus coneguts Tres Viejos Aires de Danza. 

 

 

Un programa i uns convidats excepcionals. El mestre de reconegut prestigi internacional José Cura, com a 
director convidat i la brillant guitarrista txeca Barbora Kubicovà, amb una interpretació excel·lent del mític 
concert de Joaquim Rodrigo. 
Destacar-ne també l’excel·lent versió de la simfonia beethoviana que oferí el mestre Cura. 
Un programa preciós llargament ovacionat pel nombrós públic que emplenava l’auditori. 
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Concert núm.  2   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   27   

Títol del concert:  CORDES DE CINE 

Data:   03-02-2019  

Municipi: LA POBLA DE SEGUR Espai:  ESCOLA ELS RAIERS  

Aforament   200 Assistència   190   Preu  5, € 

Intèrprets i repertori  

Les Quatre Estacions                               A. VIVALDI 

- Concerto en Mi Major, Op. 8 núm. 8 “La Primavera” 

Música de cinema 

   El violinista a la teulada                       J. BOCH–J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. WILLIAMS 

   Cinema Paradiso                               E. MORRICONE 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida vol gaudir amb tothom de 

la lluminositat de la música de Vivaldi i de les visions per a orquestra de corda de 

diverses bandes sonores que el gran violinista Joan Espina ens suggerirà com a violí 

solista. Així, podrem rememorar pel·lícules com Psicosi, la Llista d’Schindler, Cinema 

Paradiso o el Violinista a la teulada entre moltes altres.  

Gaudim tots plegats, sota la batuta del mestre Alfons Reverté, de la màgia de la música 

amb l’OJC! 

 

 

Un concert planer, familiar, per a tots els públics amb la voluntat de portar la música orquestral a tots els 
indrets, en especial a aquells allunyats dels grans nuclis de població i que difícilment tenen l’oportunitat 
de poder gaudir d’un concert simfònic. 

Un concert llargament ovacionat pel públic que emplena els espais on es realitza el concert i que celebren 
abastament la iniciativa que procurem compartir amb tothom. 
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Concert núm.  3   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   27   

Títol del concert: CORDES DE CINE                                     

Data:   17-02-2019 

Municipi: TORRE-SERONA Espai:  SALA AJUNTAMENT 

Aforament   200 Assistència   160 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

Les Quatre Estacions                               A. VIVALDI 

- Concerto en Mi Major, Op. 8 núm. 8 “La Primavera” 

Música de cinema 

   El violinista a la teulada                       J. BOCH–J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. WILLIAMS 

   Cinema Paradiso                               E. MORRICONE 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida vol gaudir amb tothom de 

la lluminositat de la música de Vivaldi i de les visions per a orquestra de corda de 

diverses bandes sonores que el gran violinista Joan Espina ens suggerirà com a violí 

solista. Així, podrem rememorar pel·lícules com Psicosi, la Llista d’Schindler, Cinema 

Paradiso o el Violinista a la teulada entre moltes altres.  

Gaudim tots plegats, sota la batuta del mestre Alfons Reverté, de la màgia de la música 

amb l’OJC! 

 

 

Un concert planer, familiar, per a tots els públics amb la voluntat de portar la música orquestral a tots els 
indrets, en especial a aquells allunyats dels grans nuclis de població i que difícilment tenen l’oportunitat 
de poder gaudir d’un concert simfònic. 

Un concert llargament ovacionat pel públic que emplena els espais on es realitza el concert i que celebren 
abastament la iniciativa que procurem compartir amb tothom. 
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Concert núm.  4   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   27   

Títol del concert:   CORDES DE CINE 

Data:   24-02-2019 

Municipi:   RIALP Espai:  ESGLÉSIA PARROQUIAL 

Aforament   100 Assistència    60 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

Les Quatre Estacions                               A. VIVALDI 

- Concerto en Mi Major, Op. 8 núm. 8 “La Primavera” 

Música de cinema 

   El violinista a la teulada                       J. BOCH–J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. WILLIAMS 

   Cinema Paradiso                               E. MORRICONE 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida vol gaudir amb tothom de 

la lluminositat de la música de Vivaldi i de les visions per a orquestra de corda de 

diverses bandes sonores que el gran violinista Joan Espina ens suggerirà com a violí 

solista. Així, podrem rememorar pel·lícules com Psicosi, la Llista d’Schindler, Cinema 

Paradiso o el Violinista a la teulada entre moltes altres.  

Gaudim tots plegats, sota la batuta del mestre Alfons Reverté, de la màgia de la música 

amb l’OJC! 

 

 

Un concert planer, familiar, per a tots els públics amb la voluntat de portar la música orquestral a tots els 
indrets, en especial a aquells allunyats dels grans nuclis de població i que difícilment tenen l’oportunitat 
de poder gaudir d’un concert simfònic. 
Un concert llargament ovacionat pel públic que emplena els espais on es realitza el concert i que celebren 
abastament la iniciativa que procurem compartir amb tothom. 
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Concert núm.  5   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   27   

Títol del concert:    CORDES DE CINE 

Data:   10-03-2019  

Municipi:    ALBESA Espai:  CENTRE CÍVIC  

Aforament   200 Assistència   160   Preu  5, € 

Intèrprets i repertori  

Les Quatre Estacions                               A. VIVALDI 

- Concerto en Mi Major, Op. 8 núm. 8 “La Primavera” 

Música de cinema 

   El violinista a la teulada                       J. BOCH–J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. WILLIAMS 

   Cinema Paradiso                               E. MORRICONE 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida vol gaudir amb tothom de 

la lluminositat de la música de Vivaldi i de les visions per a orquestra de corda de 

diverses bandes sonores que el gran violinista Joan Espina ens suggerirà com a violí 

solista. Així, podrem rememorar pel·lícules com Psicosi, la Llista d’Schindler, Cinema 

Paradiso o el Violinista a la teulada entre moltes altres.  

Gaudim tots plegats, sota la batuta del mestre Alfons Reverté, de la màgia de la música 

amb l’OJC! 

 

 

Un concert planer, familiar, per a tots els públics amb la voluntat de portar la música orquestral a tots els 
indrets, en especial a aquells allunyats dels grans nuclis de població i que difícilment tenen l’oportunitat 
de poder gaudir d’un concert simfònic. 
Un concert llargament ovacionat pel públic que emplena els espais on es realitza el concert i que celebren 
abastament la iniciativa que procurem compartir amb tothom. 
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Concert núm.  6   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   27   

Títol del concert:   CORDES DE CINE                                     

Data:   31-03-2019 

Municipi:   ALMACELLES Espai:  ESGLÉSIA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 

Aforament   230 Assistència   200 Preu   5, € 

Intèrprets i repertori  

Les Quatre Estacions                               A. VIVALDI 

- Concerto en Mi Major, Op. 8 núm. 8 “La Primavera” 

Música de cinema 

   El violinista a la teulada                       J. BOCH–J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

   Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. WILLIAMS 

   Cinema Paradiso                               E. MORRICONE 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida vol gaudir amb tothom de 

la lluminositat de la música de Vivaldi i de les visions per a orquestra de corda de 

diverses bandes sonores que el gran violinista Joan Espina ens suggerirà com a violí 

solista. Així, podrem rememorar pel·lícules com Psicosi, la Llista d’Schindler, Cinema 

Paradiso o el Violinista a la teulada entre moltes altres.  

Gaudim tots plegats, sota la batuta del mestre Alfons Reverté, de la màgia de la música 

amb l’OJC! 

 

 

Un concert planer, familiar, per a tots els públics amb la voluntat de portar la música orquestral a tots els 
indrets, en especial a aquells allunyats dels grans nuclis de població i que difícilment tenen l’oportunitat 
de poder gaudir d’un concert simfònic. 
Un concert llargament ovacionat pel públic que emplena els espais on es realitza el concert i que celebren 
abastament la iniciativa que procurem compartir amb tothom. 
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Concert núm.  7   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   12   

Títol del concert:    MAMAPOP - Andorra 

Data:   09-02-2019     

Municipi:  ANDORRA LA VELLA Espai  : PALAU DE CONGRESSOS 

Aforament   914 Assistència   850 Preu   15 € 

Intèrprets i repertori  

La iniciativa encetada A Lleida, es trasllada al cor d’Andorra. 

Concert solidari contra el càncer de mama amb la celebració del MamaPop, un concert 

dels clàssics del pop-rock internacional amb la participació activa de l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell, que inclou dins la seva programació habitual solidaritzant-

se amb la finalitat del mateix. La investigació, recerca i lluita contra el càncer de 

mama. 

També hi participen una selecció de músics de l’Escola l’Intèrpret i les veus de Carme 

Porcar i Salva Racero, 

 

Director: ANTONI TOLMOS 

 

 
Aquesta iniciativa lleidatà, en aquests concert traslladada a terres andorranes i on hi participa també 
l’Orquestra en virtut de l’apartat social que contempla en les seves actuacions i dietari en els seus objectius. 
Un programa pensat sobretot per arribar al màxim nombre possible de públic i acomplir els objectius 
solidaris que es proposa. 
Un concert que ens sentim ben nostre i que contemplem dins la nostra programació estable. 
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Concert núm.  11   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   27   

Títol del concert: OITLL-ORQUESTRA INFANTIL JULIÀ CARBONELL DE LES TERRES DE LLEIDA 

Data:   23-02-2019 

Municipi:   CERVERA Espai:  PARANIMF DE LA UNIVERSITAT 

Aforament   500 Assistència   490 Preu   5, € 

Intèrprets i repertori  

“UNA HISTÒRIA DE LA MÚSICA PER A ORQUESTRA” 

 

 

Renaixement 

Pavanne de la guerre         C.Gervaise (1525-1583) 

 

Barroc 

Suite en Sol M “La transformació de Dafne”         G.Ph.Haendel (1685-1759) 

 

Classicisme 

Dansa d’Ifigenia in Tauride       C.W.Gluck (1714-1787) 

 

Romanticisme 

Himne                Lowely Mason (1792-1872) 

 

Dance of the Clowns               F. Mendelshonn (1809-1847) 

(del ”Somni d’una nit d’estiu”) 

 

Segle XX-XXI 

Tres postals del món         A. Gumí (1965-) 

   Pizzicato blues 

   Balada escocesa 

   Dansa zíngara  

 

 

Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OITLL 

 

Director: Albert Gumí 

 

 

L’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OITLL va realitzar el 

concert final de les seves activitats, que s’han realitzat a Lleida -Escola de Música 

l’Intèrpret-, Agramunt –Teatre El Casal Agramuntí- i a Ponts, -La Sala- unes sessions 

de treball de matí i tarda que finalitzen amb aquest concert. 

Una experiència destinada als joves estudiants de les escoles de Música de les terres 

lleidatanes des dels darrers cursos de Nivell Elemental als primers de Grau Mitja, 

sota el guiatge dels professionals de l’OJC i sota la batuta de músic i pedagog Albert 

Gumí. 

 

 

Un concert planer, familiar, per a tots els públics amb la voluntat de portar la música simfònica al més petits 
i que tinguin la oportunitat de tocar amb una formació amplia i generosa realitzant un treball seriós però 
alhora distès i engrescador. 
Un concert llargament ovacionat pel públic que emplenava el magnífic espai dl Paranimf de la Universitat 
de Cervera i, alhora, emmarcat dins els actes de celebració de la Capital de la Cultura Catalana 2019 
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Concert núm.  12   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   31   

Títol del concert:   RÈQUIEM DE MOZART 

Data:   02-03-2019 

Municipi:  LLEIDA Municipi:   TEATRE DE LA LLOTJA 

Aforament   987 Assistència   950 Preu   10 i 18 € 

Intèrprets i repertori  

Missa de Rèquiem en re menor K. 626                 W.A. MOZART 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Orfeó Lleidatà 

Marta Garcia, soprano 

Marta Infante, mezzosoprano 

Eduard Mas, tenor 

Néstor Pindado, baix 

 

Director: Pedro Pardo 

 

 

Concert en homenatge al mestre Lluís Virgili, que havia estat director de l’Orfeó 

Lleidatà i traspassat recentment i al qual tant l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell 

de les Terres de Lleida com el propi Orfeó Lleidatà van voler deixar constància del 

seu reconeixement a la tasca musical abastament realitzada per l’insigne music 

lleidatà. 

 

 

Un concert amb en reconegut, magnífic i majestuós rèquiem del gran compositor Wolfang Amadeus Mozart 
i que deixà de forma inacabada. 
Una obra fruit d’un geni que mai pot ni deixa indiferent al públic que en gaudeix. 

Un reconegut i sentit homenatge al mestre lleidatà Lluís Virgili. 
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Concert núm.  13   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   31   

Títol del concert:   RÈQUIEM DE MOZART 

Data:    03-03-2019 

Municipi:   TÀRREGA Municipi: TEATRE ATENEU 

Aforament   552 Assistència   450 Preu   10 € 

Intèrprets i repertori  

Missa de Rèquiem en re menor K. 626                 W.A. MOZART 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Orfeó Lleidatà 

Marta Garcia, soprano 

Marta Infante, mezzosoprano 

Eduard Mas, tenor 

Néstor Pindado, baix 

 

Director: Pedro Pardo 

 

 

Concert en homenatge al mestre Lluís Virgili, que havia estat director de l’Orfeó 

Lleidatà i traspassat recentment i al qual tant l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell 

de les Terres de Lleida com el propi Orfeó Lleidatà van voler deixar constància del 

seu reconeixement a la tasca musical abastament realitzada per l’insigne music 

lleidatà. 

 

 

Un concert amb en reconegut, magnífic i majestuós rèquiem del gran compositor Wolfang Amadeus Mozart 
i que deixà de forma inacabada. 
Una obra fruit d’un geni que mai pot ni deixa indiferent al públic que en gaudeix. 

Un reconegut i sentit homenatge al mestre lleidatà Lluís Virgili.Un concert que ens sentim ben nostre i que 
contemplem dins la nostra programació estable 
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Concert núm.  14   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   30   

Títol del concert   MÚSICA DE CINEMA I PERCUSSIONS DRUM CIRCLE 

Data:   17-03-2019 

Municipi:    LLEIDA Municipi: AUDITORI ENRIC GRANADOS 

Aforament   803 Assistència   450 Preu   5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  

   El violinista a la teulada                       J. BOCH–J. WILLIAMS 

   La vida es bella                                    N. PIOVANI 

   Cinema Paradiso                               E. MORRICONE 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

...Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. WILLIAMS 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Jurassic Park                                    J. WILLIAMS 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Grup de percussions Drum Circle 

Pau Gimeno, facilitador del Drum Circle 

Quintet de metall “Sporadik Brass” 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

L’OJC vol ser l’Orquestra de tota la ciutadania i estar al servei de tothom, sense 

excepció. Amb aquest concert volem que nous públics vinguin a l’Auditori i es facin 

seva l’Orquestra. Ho farem a través d’un projecte en el qual la música de cinema, 

interpretada per l’OJC, s’intercalarà amb diverses intervencions de l’OJC i percussions 

de diversos col·lectius de la ciutat, preparats sota el guiatge d’en Pau Gimeno, en 

format de Drum Circle.  

Comptem amb tots aquells que habitualment veniu als nostres concerts per a què sigueu 

també amfitrions d’aquest nous companys de concerts. No hi falteu! 

L’OJC i l’Auditori són vostres! Gaudiu-ne! 

 

 

Amb la col·laboració dels col·lectius lleidatans d’integració social: Associació MIRA, Centro 
Latinoamericano, Associació Nostàlgia Familiar, Associació Senegalesos de Lleida, Joves Centre Jardins 
del Segrià, Centre Mandoni, es va vestir aquesta iniciativa incorporant uns 45 joves migrans a formar part 
del Drum Circle i a integrar-se a l’OJC interpretant diverses obres conjuntament. 
Una experiència engrescadora i amb uns excel·lents resultats tant a nivell d’integració social com per part 
del públic que celebrà abastament la iniciativa i el seu brillant resultat. 

Tot un concert, diferent, però ple musical i humanament parlant. 
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Concert núm.  15   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   30   

Títol del concert:   MÚSICA DE CINEMA I PERCUSSIONS DRUM CIRCLE 

Data:    24-03-2019 

Municipi:    BARCELONA Municipi: AUDITORI AXA-ILLA DIAGONAL 

Aforament   597 Assistència   590 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

   El violinista a la teulada                       J. BOCH–J. WILLIAMS 

   La vida es bella                                    N. PIOVANI 

   Cinema Paradiso                               E. MORRICONE 

   Psicosis. Suite                                B. HERMANN 

...Por una cabeza. Tango                              C. GARDEL / J. WILLIAMS 

   Les bruixes de Eastwick                        J. WILLIAMS 

   La llista de Schindler                              J. WILLIAMS 

   Jurassic Park                                    J. WILLIAMS 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Grup de percussions Drum Circle 

Pau Gimeno, facilitador del Drum Circle 

Quintet de metall “Sporadik Brass” 

Joan Espina, violí 

 

Director: Alfons Reverté 

 

L’OJC vol ser l’Orquestra de tota la ciutadania i estar al servei de tothom, sense 

excepció. Amb aquest concert volem que nous públics vinguin a l’Auditori i es facin 

seva l’Orquestra. Ho farem a través d’un projecte en el qual la música de cinema, 

interpretada per l’OJC, s’intercalarà amb diverses intervencions de l’OJC i percussions 

de diversos col·lectius de la ciutat, preparats sota el guiatge d’en Pau Gimeno, en 

format de Drum Circle.  

Comptem amb tots aquells que habitualment veniu als nostres concerts per a què sigueu 

també amfitrions d’aquest nous companys de concerts. No hi falteu! 

L’OJC i l’Auditori són vostres! Gaudiu-ne! 

 

 

Amb la col·laboració dels col·lectius lleidatans d’integració social: Associació MIRA, Centro 
Latinoamericano, Associació Nostàlgia Familiar, Associació Senegalesos de Lleida, Joves Centre Jardins 
del Segrià, Centre Mandoni, es va vestir aquesta iniciativa incorporant uns 45 joves migrans a formar part 
del Drum Circle i a integrar-se a l’OJC interpretant diverses obres conjuntament. 
Una experiència engrescadora i amb uns excel·lents resultats tant a nivell d’integració social com per part 
del públic que celebrà abastament la iniciativa i el seu brillant resultat. 

Tot un concert, diferent, però ple musical i humanament parlant. 
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Concert núm.  16   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   56   

Títol del concert:    9è FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA 

Data:    13-04-2019 

Municipi:    CERVERA Municipi:   PARANIMF DE LA UNIVERSITAT 

Aforament   500 Assistència   350 Preu   10 € 

Intèrprets i repertori  

El despertar d’un somni (sardana simfònica)             J. SERRA 

Clarinet quartet Concertino Op. 145                    S. BROTONS 

Simfonia núm. 5 Op. 107 en Re Major “De la Reforma”       F. MENDELSSOHN 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Barcelona Clarinet Players 

 

Director: Alfons Reverté 

 

L’OJC, compromesa amb els clàssics i amb la música actual, amb la música del país i 

amb la música universal, presentà aquest programa per a poder gaudir de tots aquests 

ingredients alhora. D’una banda l’estrena del brillant i original Concertino per a 

Quartet de Clarinets del reconegut compositor Salvador Brotons, interpretat pels 

Barcelona Clarinet Players. Prèviament gaudint de la sardana simfònica “El Despertar 

d’un Somni”, de Josep Serra, un dels pares de la sardana moderna i tancant el programa, 

un viatge de contrast a l’univers de Felix Mendelssohn, amb la seva imponent Simfonia 

núm. 5 “De la Reforma”, inspirada en la majestuositat i solemnitat de la música 

luterana. 

 

 

Com en anys anterior l’Orquestra participa en el Festival de Pasqua de Cervera, amb la voluntat de 
col·laborar amb els músics i les diferents entitats i iniciatives del nostre entorn més proper. 

La voluntat de difondre els nostres compositors així com els seus treballs en els estils més diversos fan 
que any darrera any aquest Festival vagi in crescendo tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, assolin un 
altíssim prestigi musical i en el qual ens hi sentim plenament involucrats. 
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Concert núm.  17   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   56   

Títol del concert:  L’OJC AMB ELS BARCELONA CLARINET PLAYERS 

Data:  14-04-2019 

Municipi:  BARCELONA Municipi:  AUDITORI AXA-ILLA DIAGONAL 

Aforament   597 Assistència    595 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

El despertar d’un somni (sardana simfònica)             J. SERRA 

Clarinet quartet Concertino Op. 145                    S. BROTONS 

Simfonia núm. 5 Op. 107 en Re Major “De la Reforma”       F. MENDELSSOHN 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Barcelona Clarinet Players 

   Manuel Martínez, clarinet 

   Javier Vilaplana, requint 

   Martí Guasteví, corno di bassetto 

   Alejandro Castillo, clarinet baix 

 

Director: Alfons Reverté 

 

L’OJC, compromesa amb els clàssics i amb la música actual, amb la música del país i 

amb la música universal, presentà aquest programa per a poder gaudir de tots aquests 

ingredients alhora. D’una banda l’estrena del brillant i original Concertino per a 

Quartet de Clarinets del reconegut compositor Salvador Brotons, interpretat pels 

Barcelona Clarinet Players. Prèviament gaudint de la sardana simfònica “El Despertar 

d’un Somni”, de Josep Serra, un dels pares de la sardana moderna i tancant el programa, 

un viatge de contrast a l’univers de Felix Mendelssohn, amb la seva imponent Simfonia 

núm. 5 “De la Reforma”, inspirada en la majestuositat i solemnitat de la música 

luterana. 

 

 

Un concert ple matisos, subtileses i, sobretot, musicalitat en tots els sentits, des de la pròpia composició 
a la interpretació. Un programa de contrastos però bellament enriquit per l’excel·lent interpretació del 
quartet de clarinets, que embadalir a tothom, i la magnífica obra del compositor alemany que tancà un gran 
concert, celebrat per a tothom 
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Concert núm.  18   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   56   

Títol del concert:   L’OJC AMB ELS BARCELONA CLARINET PLAYERS 

Data:   14-04-2019 

Municipi:  BARCELONA Municipi: AUDITORI AXA-ILLA DIAGONAL 

Aforament   597 Assistència   590 Preu   5 € 

Intèrprets i repertori  

El despertar d’un somni (sardana simfònica)             J. SERRA 

Clarinet quartet Concertino Op. 145                    S. BROTONS 

Simfonia núm. 5 Op. 107 en Re Major “De la Reforma”       F. MENDELSSOHN 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Barcelona Clarinet Players 

   Manuel Martínez, clarinet 

   Javier Vilaplana, requint 

   Martí Guasteví, corno di bassetto 

   Alejandro Castillo, clarinet baix 

 

Director: Alfons Reverté 

 

L’OJC, compromesa amb els clàssics i amb la música actual, amb la música del país i 

amb la música universal, presentà aquest programa per a poder gaudir de tots aquests 

ingredients alhora. D’una banda l’estrena del brillant i original Concertino per a 

Quartet de Clarinets del reconegut compositor Salvador Brotons, interpretat pels 

Barcelona Clarinet Players. Prèviament gaudint de la sardana simfònica “El Despertar 

d’un Somni”, de Josep Serra, un dels pares de la sardana moderna i tancant el programa, 

un viatge de contrast a l’univers de Felix Mendelssohn, amb la seva imponent Simfonia 

núm. 5 “De la Reforma”, inspirada en la majestuositat i solemnitat de la música 

luterana. 

 

 

Un concert ple matisos, subtileses i, sobretot, musicalitat en tots els sentits, des de la pròpia composició 
a la interpretació. Un programa de contrastos però bellament enriquit per l’excel·lent interpretació del 
quartet de clarinets, que embadalir a tothom, i la magnífica obra del compositor alemany que tancà un gran 
concert, celebrat per a tothom 
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Concert núm.  19   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   56  

Títol del concert:   L’OJC FA LA 9a. DE XOSTAKÓVITX 

Data   15-05-2019 

Municipi:   BELLPUIG Municipi:   TEATRE ARMENGOL 

Aforament   373 Assistència   322 Preu   10 € 

Intèrprets i repertori  

Concierto Flamenco                                        A. ESPINOSA 

Simfonia núm. 9 Op. 70 en Mib Major                    D. XOSTAKÓVITX 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Carles & Sofia Piano Duo 

   Carles Llama, piano 

   Sofia Cabruja, piano 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’OJC tanca la temporada amb un programa molt ambiciós i, a la vegada, innovador. D’una 

banda la 9a Simfonia de Dmitri Xostakóvitx, una obra d’alt virtuosisme per a 

l’orquestra. 

En el mateix concert gaudirem també de l’estrena mundial de l’espectacular Concierto 

Flamenco, per a piano a quatre mans, dedicat a la figura del gran pianista lleidatà 

Ricard Viñes. Obra d’Abraham Espinosa, un brillant compositor que està donant molt a 

parlar, l’interpretarà el Carles & Sofia Piano Duo.  

L’OJC inicia així una relació de dos anys amb aquest compositor, com a compositor 

resident de l’OJC, i que ens portarà l’any vinent a estrenar també el seu Concert per 

a piano i orquestra, de la mà de la pianista Cristina Casale, dedicat en aquest cas, 

a l’altra gran figura pianística de Lleida: Enric Granados. Tot plegat seran dues grans 

aportacions a la renovació de la literatura pianística, un cop més des de les Terres 

de Lleida, de la mà d’aquest prometedor compositor i de l’OJC. 
 

 

Un gran programa amb l’estrena d’una obra “El Concierto Flamenco” del jove compositor Abraham Espinosa 
que va sorprendre i va entusiasmar sense deixar a ningú indiferent. Una composició plena de color, de força, 
d’esperit, de “duende” que va posar el teatre dempeus, amb una interpretació brillant dels dos solistes al 
piano, a quatre mans.  
A la segona part, una simfonia també grandiosa i plena en tots els sentits. Un programa, tot ell, que 
entusiasmà a tothom i fou llargament aplaudit i valorat. Un final de temporada, brillant. 
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Concert núm.  20   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert   56   

Títol del concert:   L’OJC FA LA 9a. DE XOSTAKÓVITX 

Data:   19-05-2019     

Municipi:    BARCELONA Municipi: AUDITORI DEL CONSERVATORI DEL LICEU 

Aforament   400 Assistència   390 Preu  15 i 20 € 

Intèrprets i repertori  

Concierto Flamenco                                        A. ESPINOSA 

Simfonia núm. 9 Op. 70 en Mib Major                    D. XOSTAKÓVITX 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Carles & Sofia Piano Duo 

   Carles Llama, piano 

   Sofia Cabruja, piano 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’OJC tanca la temporada amb un programa molt ambiciós i, a la vegada, innovador. D’una 

banda la 9a Simfonia de Dmitri Xostakóvitx, una obra d’alt virtuosisme per a a 

l’orquestra. 

En el mateix concert gaudirem també de l’estrena mundial de l’espectacular Concierto 

Flamenco, per a piano a quatre mans, dedicat a la figura del gran pianista lleidatà 

Ricard Viñes. Obra d’Abraham Espinosa, un brillant compositor que està donant molt a 

parlar, l’interpretarà el Carles & Sofia Piano Duo.  

L’OJC inicia així una relació de dos anys amb aquest compositor, com a compositor 

resident de l’OJC, i que ens portarà l’any vinent a estrenar també el seu Concert per 

a piano i orquestra, de la mà de la pianista Cristina Casale, dedicat en aquest cas, 

a l’altra gran figura pianística de Lleida: Enric Granados. Tot plegat seran dues grans 

aportacions a la renovació de la literatura pianística, un cop més des de les Terres 

de Lleida, de la mà d’aquest prometedor compositor i de l’OJC. 
 

 

Un gran programa amb l’estrena d’una obra “El Concierto Flamenco” del jove compositor Abraham 
Espinosa que va sorprendre i va entusiasmar sense deixar a ningú indiferent. Una composició plena de 
color, de força, d’esperit, de “duende” que va posar el teatre dempeus, amb una interpretació brillant dels 
dos solistes al piano, a quatre mans.  
A la segona part, una simfonia també grandiosa i plena en tots els sentits. Un programa, tot ell, que 
entusiasmà a tothom i fou llargament aplaudit i valorat. Un final de temporada, brillant. 
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Concert núm.  21   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  56   

Títol del concert:   L’OJC FA LA 9a. DE XOSTAKÓVITX 

Data:   26-05-2019 

Municipi:  LLEIDA Espai:  AUDITORI ENRIC GRANADOS 

Aforament  803 Assistència  620 Preu   5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  

 

 

Un gran programa amb l’estrena d’una obra “El Concierto Flamenco” del jove compositor Abraham 
Espinosa que va sorprendre i va entusiasmar sense deixar a ningú indiferent. Una composició plena de 
color, de força, d’esperit, de “duende” que va posar el teatre dempeus, amb una interpretació brillant dels 
dos solistes al piano, a quatre mans.  
A la segona part, una simfonia també grandiosa i plena en tots els sentits. Un programa, tot ell, que 
entusiasmà a tothom i fou llargament aplaudit i valorat. Un final de temporada, brillant. 

Concierto Flamenco                                        A. ESPINOSA 

Simfonia núm. 9 Op. 70 en Mib Major                    D. XOSTAKÓVITX 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Carles & Sofia Piano Duo 

   Carles Llama, piano 

   Sofia Cabruja, piano 

 

Director: Alfons Reverté 

 

 

L’OJC tanca la temporada amb un programa molt ambiciós i, a la vegada, innovador. 

D’una banda la 9a Simfonia de Dmitri Xostakóvitx, una obra d’alt virtuosisme per a 

l’orquestra. 

En el mateix concert gaudirem també de l’estrena mundial de l’espectacular Concierto 

Flamenco, per a piano a quatre mans, dedicat a la figura del gran pianista lleidatà 

Ricard Viñes. Obra d’Abraham Espinosa, un brillant compositor que està donant molt a 

parlar, l’interpretarà el Carles & Sofia Piano Duo.  

L’OJC inicia així una relació de dos anys amb aquest compositor, com a compositor 

resident de l’OJC, i que ens portarà l’any vinent a estrenar també el seu Concert per 

a piano i orquestra, de la mà de la pianista Cristina Casale, dedicat en aquest cas, 

a l’altra gran figura pianística de Lleida: Enric Granados. Tot plegat seran dues 

grans aportacions a la renovació de la literatura pianística, un cop més des de les 

Terres de Lleida, de la mà d’aquest prometedor compositor i de l’OJC. 
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Concert núm.  22   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  12   

Títol del concert:   MAMAPOP 

Data:  23-11-2019   (dues sessions) 

Municipi:  LLEIDA Espai:  AUDITORI ENRIC GRANADOS 

Aforament    803 Assistència   1.500  
(entre les dues sessions) 

Preu    15 € 

Intèrprets i repertori  

Lleida solidària contra el càncer de mama amb la celebració del MamaPop, un concert 

dels clàssics del pop-rock internacional amb la participació activa de l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell, que inclou dins la seva programació habitual solidaritzant-

se amb la finalitat del mateix. La investigació, recerca i lluita contra el càncer de 

mama. 

També hi participen una selecció de músics de l’Escola l’Intèrpret i les veus de Carme 

Porcar i Salva Racero, 

 

Director: Josep M. Bossa 

 

 

Un any més i en virtut també de l’apartat social que contempla en les seves actuacions i dietari els objectius 
de l’Orquestra participem en aquest excel·lent projecte solidari que s’organitza a Lleida en pro del càncer de 
mama i en el que participen diverses institucions i entitats. 

Un programa pensat sobretot per arribar al màxim nombre possible de públic i acomplir els objectius 
solidaris que es proposa. 

Un concert que ens sentim ben nostre i que contemplem dins la nostra programació estable, i del qual se’n 
realitzen dues sessions, amb l’aforament totalment cobert 
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Concert núm.  23   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  12   

Títol del concert:  MAMAPOP 

Data:   24-11-2019 

Municipi: LLEIDA Espai: AUDITORI ENRIC GRANADOS                         

Aforament   803 Assistència  800 Preu   15 

Intèrprets i repertori  

Lleida solidària contra el càncer de mama amb la celebració del MamaPop, un concert 

dels clàssics del pop-rock internacional amb la participació activa de l’Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell, que inclou dins la seva programació habitual solidaritzant-

se amb la finalitat del mateix. La investigació, recerca i lluita contra el càncer de 

mama. 

També hi participen una selecció de músics de l’Escola l’Intèrpret i les veus de Carme 

Porcar i Salva Racero, 

 

Director: Josep M. Bossa 

 

 

Un any més i en virtut també de l’apartat social que contempla en les seves actuacions i dietari els objectius 
de l’Orquestra participem en aquest excel·lent projecte solidari que s’organitza a Lleida en pro del càncer 
de mama i en el que participen diverses institucions i entitats. 

Un programa pensat sobretot per arribar al màxim nombre possible de públic i acomplir els objectius 
solidaris que es proposa. 

Un concert que ens sentim ben nostre i que contemplem dins la nostra programació estable, i del qual se’n 
realitzen dues sessions, amb l’aforament totalment cobert 
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Concert núm.  24   Nombre d’intèrprets de la formació en el concert  22   

Títol del concert:   EL MESSIES DE HÄNDEL                                     

Data:   15-12-2019 

Municipi: LLEIDA Espai: AUDITORI ENRIC GRANADOS                                        

Aforament   803 Assistència  803 Preu   5, 10 i 12 € 

Intèrprets i repertori  

 

EL MESSIES                                       G. F. HÄNDEL 

 

 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC 

Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados (Director: X. Puig) 

Soprano: Marta Mathéu 

Mezzo-soprano: Marta Infante 

Tenor: Roger Padullés 

Baríton: Toni Marsol 

Narrador: Xavier Hidalgo 

 

Director: Alfons Reverté 

 

Al finalitzar l’any, per Nadal, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de 

Lleida (OJC) interpretà el brillant Messies de G.F. Händel, obra culminant del període 

barroc de la història de la música. Amb aquesta obra l’autor narra la vida de Jesucrist, 

des del naixement fins a la seva passió i resurrecció. Amb forma d’una cantata en tres 

actes, el Messies combina precioses àries, duets, recitatius i parts corals entre les 

quals es troba el famós Al·leluia. 

 

 

Amb aquesta voluntat de portar la música a tothom es programà aquesta popular i brillant cantata, 
àmpliament coneguda, amb la participació de cor i solistes de les terres lleidatanes, i que emplenà de gom 
a gom l’Auditori. 
Una gran obra, una gran interpretació per part de tothom. Tota una festa de la música i de la bellesa, Una 
obra planera i a l’abast de tothom. 
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4. APROPA CULTURA 

 
 
 
Com dèiem abans, aquest 2019 s’ha continuat l’activitat agrupada sota el nom genèric Un matí 

d’Orquestra” dins el marc general d’APROPA CULTURA. una iniciativa nascuda fa més de 10 any de 

fer accessible la programació cultural a les entitats socials de Catalunya. 

En aquest sentit l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, va signar un conveni de 

col·laboració amb APROPA CULTURA i en va organitzar les sessions a diferents ciutats de les terres 

lleidatanes. Inicialment: Balaguer, Cervera, Juneda La Seu d’Urgell i Solsona, i aquest 2019 s’ha ampliat 

amb Mollerussa.  

Un projecte nou i participatiu “Un matí d’Orquestra”, adreçat a persones amb discapacitat i també a 

malalts d’Alzheimer i als seus cuidadors, que realitzen uns tallers de música, conduits per un músic i 

una musicoterapeuta. En la mateixa activitat també tenen l’oportunitat de sentir un concert privat i 

de proximitat interpretats per conjunts professionals de cambra de l’Orquestra Simfònica Julià 

Carbonell de les Terres de Lleida. 

“Un matí d’Orquestra” 
 

ciutats dates espais Associacions / Residències 

Balaguer 
6 de març 
15 de maig 
23 d’octubre 

Teatre Municipal 
Associació Malalts d’Alzheimer 
Residència Sant Domènec 
Llar residència l’Estel 

Cervera 
27 de març 
26 de juny 
6 de novembre 

Auditori Municipal 
Associació Malalts d’Alzheimer 
Associació Alba 
Residència Mare Janer 

Juneda 
24 d’abril 
19 de juny 
18 de setembre 

Teatre Foment 
Residència Municipal d’Avis 
Residència Anunciata 
Associació Talma 

Mollerussa 
8 de maig 
12 de juny 
25 de setembre 

Teatre Amistat 
Acudam 
Associació de malalts d’Alzheimer 

La Seu 
d’Urgell 

13 de març 
22 de maig 
2 d’octubre 

Sala Sant Domènec 
Residència Fundació Sant Hospital 
Associació Claror – Alt Urgell 

Solsona 
20 de març 
3 de juliol 
13 de novembre 

Teatre Comarcal 
Associació Amisol 
Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés 

 

Temporització:   Tres matins durant l’any a cadascuna de les sis ciutats (18 sessions en total). 
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Concerts Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida 
 
En aquests concerts els músics interactuen amb els participants, explicant quines cançons 

interpretaran, de quina època, si en recorden alguna, com són els instruments que toquen. Alguns 

fan preguntes, d’altres els feliciten... 

La Musicoterapeuta dóna suport i reforça les interpretacions musicals dels participants 

acompanyant les obres (picant de mans, movent els braços, i fins i tot en algunes ballant...) 

 

 

1a. Sessió 

La segona part del taller consisteix en un concert de 30 minuts a càrrec d’una formació de cambra 

de membres de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC). En aquest cas ha 

estat el Quartet Matisse (clarinet, violí, viola i violoncel). 

Interpreten un repertori variat, passant per boleros o obres clàssiques.  

 

2a. Sessió 

Sextet Sporadik Brass (trompa, trompetes, trombó i tuba) 

L’estil de les peces del repertori és semblant a la primera sessió, però les peces són diferents. També 

s’ensenyen i es presenten els instruments del sextet, i s’explica el funcionament. Dels instruments 

de vent es recorda que són de la mateixa família, de les maneres de tocar, etc. 

 

3a. Sessió 

Quartet Prysma (flauta travessera, violí, viola i violoncel) 

Repassen els instruments de corda i expliquen el funcionament de l’arquet. 

També es presenta la flauta travessera com a instrument a part de la família de corda. 

 

 

Tallers:  

Es fa música junts i juntes amb els Instruments de l’Orquestra conduït per un/a musicoterapeuta 

 

En aquestes sessions de 45 minuts els participant interactuen activament tocant instruments, 

cantant, movent el cos, preguntant, rient, opinant... 

Pels participants més afectats o amb poca mobilitat el fet d’estar presents és molt important per a 

ells, perquè escolten igualment la música i es veu com canten fluixet i recorden algunes lletres. 

També hi ha diferents tipus d’instruments, pensats perquè es puguin tocar amb un petit moviment. 

i sobretot que estiguin presents i gaudeixin dins de les seves possibilitats. 
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Estructura de les sessions  
 

Discapacitat Intel·lectual Persones amb Alzheimer i acompanyants 

 
9 a 10h  Arribada a la sala de l’equip i 
preparació dels instruments i espai 
 
10h        Rebuda de participants 
 
10:15h   Inici d’activitat del taller de 
Musicoteràpia (45 minuts) 
 

 
 
11h        Intervenció dels Músics OJC des 
d’un format proper, de diàleg i concert 
(30 minuts) 
 

 
 
11:30h   Acabem del concert i comiat 
 

 
 
 
 
11:30h    Rebuda de participants 
 
11:45h    Inici del Concert dels Músics OJC 
(30 Minuts) 
 

 
 
12:15h    Inici del Taller del Grup B (45 
min) 
 

 
 
13h Acabament i comiat 
 
13.30h    Recollida d’instruments i 
tancament de la Sala amb el personal 
encarregat de la ciutat. 
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Instruments: 

 
El taller consta d’una gran varietat i quantitat d’instruments de percussió, perquè els participants 

puguin experimentar amb diferents sonoritats, i siguin un mitjà d’expressió personal dins de les 

pròpies capacitats. 

 

Els violins i les guitarres s’afinen en Do Major per tal que no hi hagi dissonàncies. 

Precisament aquests instruments melòdics són els que sorprenen més en un inici, molts no 

s’atreveixen a tocar-los, però quan els proven es sorprenen i els hi agrada molt. “mai pensava 

que tocaria el violí” 

 

Violins 
Guitarres 
Metal·lòfon pentatònic 
Xilòfon pentatònic 
Campanes escala Do 
Tambor oceànic 30cm 
Tambor oceànic 40cm 
Panderetes 
Bongos 
Cortina 
Triangles 
Picarols 
Cabassa 
Claus 
Maraques fruita 
Güiros vermells 
I baquetes 

 
Espais: un equipament cultural de la ciutat, accessible als grups socials. 
 
El grup es situa a dalt de l’escenari (assegut en cadires) juntament amb els músics i els conductors 
del Taller, per tenir un contacte directe i accessible. Situats en mitja lluna per a poder veure i 
escoltar la resta de companys 
 
Es compta amb un Tècnic/treballador de cultura per donar un cop de mà aquell matí. 
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Enguany i a tall de balanç de les sessions i també com mostra del treball realitzat, s’organitzà un 
acte de presentació del projecte, convidant-hi i participant-hi els responsables de les institucions 
i entitats que hi donen suport, així com a la premsa en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acte va tenir diverses parts, com si d’una sessió més es tractés, amb la participació de vuit 
membres, amb discapacitats, de l’Associació l’Espígol (grup Alba) de Cervera, dels músics Quartet 
Prysma de l’OJC, la musicoterapeuta Pilar Planavila i Robert Canela, responsable d’Apropa 
Cultura de l’OJC. 
 
Van participar i assistir-hi, entre altres: Joan Talarn, President de la Diputació de Lleida, Alfons 
Reverté, director de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, Sònia Gainza, 
directora Apropa Cultura, Geremi Camí, director de Banca Institucions de CaixaBank, els alcaldes 
de Cervera, Juneda i la Seu d’Urgell i regidors de Balaguer i Mollerussa, entre altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sònia Gainza (directora d’Apropa Cultura, Joan Talarn, President de la Diputació de Lleida, Alfons Reverté, director de l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i Geremi Camí, director de Banca Institucions de CaixaBank 
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5. Projecte pedagògic 

 
 
 
 
L'OJC, seguint amb els seus principis de fer de la música una realitat accessible i comprensible 

per a tothom, realitza des de ja fa uns anys un seguit d'accions pedagògiques per facilitar 

l'acostament del públic a la música per tal que en tinguin un major coneixement, és el que 

anomenem “Acadèmia-OJC”, “Taller d’Orquestra” i també a partir d’aquest 2019 “l’Orquestra 

Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OITLL” 

 

Acadèmia OJC 

El projecte Acadèmia-OJC neix amb la vocació de posar l’Orquestra, amb la seva voluntat de 

servei a tothom, també al servei dels estudiants de música.  

En aquest cas adrecem el projecte als més grans, als estudiants dels darrers cursos de grau mitjà 

o que l’hagin acabat recentment, vinculats a les Terres de Lleida.  

L’objectiu és facilitar l’aproximació i el contacte amb una orquestra professional a tots aquells 

que estan assolint ja nivells d’excel·lència i que es plantegen la música d’una manera seriosa i 

rigorosa o fins i tot com una possible opció professional futura. 

L’experiència pedagògica s’inicia des del moment de preparar i realitzar les proves, seguida del 

treball preparatori al costat dels professors i professores de l’orquestra i acabant amb els assajos 

i posteriors concerts. 

 

Taller d’Orquestra 

Com en el projecte anterior, Acadèmia-OJC, el Taller d’Orquestra neix amb la vocació de posar 

l’Orquestra, amb la seva voluntat de servei a tothom, també dels joves estudiants de música.  

En aquest cas adrecem el projecte als estudiants dels cursos d’entremig de grau mitjà dels 

Conservatoris i Escoles de Música de les Terres de Lleida. 

Com dèiem l’objectiu és facilitar l’aproximació i el contacte amb una orquestra professional a 

tots aquells que ja comencen a despuntar i que estan formant-se cap a un pas previ a plantejar-

se la música d’una manera seriosa i rigorosa. 

Ve a ser el pas previ a l’Acadèmia-OJC i a partir de formacions ja existents als propis centres al 

costat dels professors i professores de l’orquestra i acabant amb els assajos i posteriors concerts. 
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Orquestra Infantil  Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OITLL 

Cap a finals de l’any 2018, s’inicià aquest projecte que ve a ser el primer graó, dins el projecte 

pedagògic de l’OJC i previ al dos anteriors. 

En aquest cas adrecem el projecte als estudiants dels cursos de final de grau elemental i primers 

de grau mitjà de les Escoles de Música de les Terres de Lleida. 

No es realitzen proves d’accés i només s’exigeix el compromís d’un treball seriós i rigorós i la 

finalitat principal és propiciar a molts joves el fet de poder tocar en una conjunt orquestral per 

primera vegada dins la seta etapa formativa. 

Aquest projecte es desenvolupà a primers de l’any, en sessions de treball amb professionals de 

l'Orquestra i sessions de conjunt sota la batuta del director Albert Gumí, pedagog i instrumentista 

d’especial relleu. 

L’activitat ha gaudit d’una resposta excel·lent amb la participació de 73 nois i noies de les Escoles 

de Música de: Agramunt (8), Alpicat (1), Bellpuig (5), Cervera (14), Juneda (1), Les Garrigues (6), 

Lleida (1), L’Intèrpret de Lleida (9), Orfeó Lleidatà (1), Mollerussa (1), Ponts (5), Sant Guim de 

Freixenet (4), Solsona (11), Tàrrega (1), Oliana (4), privat (1) 

Les quatre sessions es van realitzar el 26 de gener a LLEIDA, Escola de Música l’Intèrpret, el 2 de 

febrer a AGRAMUNT, Teatre El Casal Agramuntí, el 16 de febrer a PONTS, La Sala i el 23 de febrer 

a CERVERA, Paranimf de la Universitat. 

El concert final de cloenda va tenir lloc el 23 de febrer a CERVERA al Paranimf de la Universitat, 

en el marc de la Cervera Capital de la Cultura Catalana 2019. 
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El què i el com 

Cada concert s'inicia amb unes paraules entorn les peces que s'interpretaran i alguns detalls 

sobre la vida dels compositors. Saber el context en què les peces foren concebudes, la intenció 

del compositor, i saber el què vol transmetre, ajuda a una millor comprensió de la música quan 

s'escolta, i això permet gaudir més i millor de la música.  

 

 

Assaigs oberts 

L’Orquestra obra les portes al públic perquè pugui assistir als assajos a la Caparrella, seu de l'OJC, 

i així prendre consciència de tot el procés i l'esforç que permeten obtenir un resultat final: el 

concert.  

 

  



 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS   –   2019       47 

6. Projecte social 
 
 
 
 
Partint de la idea que la música és gairebé un dret universal per a totes les persones, l’OJC 

desenvolupa una vessant més social de la música impulsant un seguit d'actuacions. 

Per una banda, l’Orquestra vol trencar barreres i no limitar la música dins els auditoris, sinó dur-

la arreu del territori. El fet de sortir fora dels àmbits d'actuació propis del món de la música és el 

primer pas que ha fet l'Orquestra per fer la música una realitat accessible a tothom. Per l'OJC tot 

el territori és auditori. 

Per altra banda, també es vol arribar a uns col·lectius molt concrets, als quals, per les seves 

condicions, els és més difícil arribar als circuits ordinaris de la música: les escoles, la gent gran, 

col·lectius desafavorits, penitenciaris, hospitals i un llarg etc. 

També a més, procura dins de les seves possibilitats i ocasions, ajuntar la música i la seva pròpia 

dinàmica simfònica o de cambra, amb altres arts, en perfecta simbiosi d’intensions i motivacions. 

En aquest camp col·laborem amb l’Associació Mama 

Pop, iniciativa promoguda en pro de la lluita contra el 

càncer de mama per a la recaptació de finançament per 

a la recerca científica de l'Institut de Recerca Biomèdica 

IRB-Lleida 

 

 

A nivell social, una de les activitats que realitzem i que pren principal relleu és la iniciativa 

promoguda per la pròpia Orquestra els AMICS DE L’OJC consolidant un ampli públic que recolza 

i acompanya les activitats l’Orquestra, amb un gran interès i seguiment i amb una vinculació cada 

vegada més sòlida i efectiva. 
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7. AMICS de l’OJC 
 
 
 
 

Els AMICS/AMIGUES, una gran família entorn de l’OJC. 
 

L’OJC és amb tu i gràcies a tu 

Fa anys l’OJC va impulsat la creació d’una associació d’amics 

i col·laboradors. L’objectiu és la difusió i consolidació 

d’aquest projecte musical que no seria possible sense un 

públic que el recolzi i l’acompanyi. 

 

Donem veu als nostres Amics i Amigues 

Com molt bé diu la paraula s’ha aconseguit crear un llaç de 

comunicació on els Amics i Amigues poden aportar els seus 

dubtes, la seva opinió i fins i tot la seva crítica a tot el 

referent a l’Orquestra.  

 

Fes-te amic de l’OJC 

Actualment ja som 2763 amics que ens recolzen en la nostra 

tasca d’arreu de les comarques de Lleida i també de 

Barcelona on cada temporada fem concerts a l’Auditori Axa 

de l’Illa Diagonal i l’Auditori del Conservatori del Liceu, amb 

un públic molt fidel. 

Avantatges 

Fer-se amic de l’Orquestra és totalment gratuït i a canvi se’ls 

envia informació de cadascun dels concerts que fem i a més 

en col·laboració amb l’Auditori Enric Granados de Lleida 

poden gaudir-se d’un preu especial en la compra de 

l’entrada. 
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Estadística de procedència dels Amics/Amigues de l’OJC 

 
 

ALT EMPORDÀ 4 

ALT URGELL 34 

ALTA RIBAGORÇA 18 

ANOIA 20 

BAGES 12 

BAIX CAMP 16 

BAIX CINCA 3 

BAIX EBRE 2 

BAIX EMPORDÀ 2 

BAIX LLOBREGAT 32 

BAIX PENEDÈS 1 

BARCELONÈS 578 

CERDANYA 1 

CONCA DE BARBERÀ 6 

GARRAF 2 

GARRIGUES 109 

GIRONÈS 2 

MARESME 20 

MONTSIÀ 3 

NOGUERA 129 

OSONA 3 

PALLARS JUSSÀ 61 

PALLARS SOBIRÀ 2 

PLA D’URGELL 164 

PRIORAT 1 

SEGARRA 172 

SEGRIÀ 1.150 

SELVA 1 

SOLSONÈS 19 

TARRAGONÈS 11 

URGELL 137 

VAL D’ARAN 3 

VALLÈS OCCIDENTAL 18 

VALLÈS ORIENTAL 6 

  

CASTELLÓ DE LA PLANA 1 

HUELVA 1 

HUESCA 8 

ILLES BALEARS 3 

MADRID 3 

VALÈNCIA 2 

ANDORRA 1 

FRANÇA 1 

LUXEMBURG 1 

TOTAL 2.763 
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Enhorabona, ja ets Amic/Amiga de l'Orquestra 

Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida! 

  

 

Agraïm el vostre interès a fer-vos Amics de l’Orquestra Simfònica 
Julià Carbonell de les Terres de Lleida. En endavant rebreu 
informació sobre les activitats i tot allò referent a l’Orquestra. 
 
També podeu seguir-nos a través de les Xarxes Socials i la nostra 
pàgina web: 
 
facebook.com/orquestra OJC 
twitter.com/OrquestraOJC 
instagram.com/orquestraojc/ 
youtube.com/user/OSJuliaCarbonell/videos 
flickr.com/photos/orquestraojc 
open.spotify.com/artist/2lDhehHSaoGtUwIwyS49Qn?si=BQM3PT13SZuAVW-FCQLcBw 

www.ojc.cat 
 
Properament rebreu, per correu postal, el carnet que us acredita 
com a Amics de l’OJC. Per qualsevol modificació en les vostres dades 
o suggeriment podeu dirigir-vos a aquesta adreça de correu. 
amics@ojc.cat 
 
Aprofitem l’avinentesa per a saludar-los molt cordialment.  

  

 
 

 
 

http://facebook.com/ojclleida
https://twitter.com/OrquestraOJC
http://youtube.com/OSJuliaCarbonell
http://www.ojc.cat/
mailto:amics@ojc.cat
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Us enviava aquest e-mail per a felicitar-vos ben sincerament per l'excel·lent concert del diumenge a 
l'Auditori  Axa. 
No soc assistent habitual a aquest tipus d'activitats, però crec que tot va estar molt ben presentat, lligat i, 
potser el més important, interpretat. Gran qualitat humana del presentador i director d'orquestra i també 
molt bé el Drum Circle. 
Felicitats i espero que puguem assistir a nous concerts!                                                Eduard Alonso – 26-03-2019 

 

MOLTES MOLTES GRACIES PER LA VOSTRA INFORMACIO UNA ABRAÇADA                  Antonia Ribo - 16-04-2019 

 

Moltes gracies, he seguit el teu consell, i em pogut assistir al concert, que ha sigut magnífic, com sempre. 
Perdona, però jo no sé escriure bé el català 
A la espera del proper, at saludo molt atentament.             Maria Rosa Cornadó - 24-04-2019 

 

Llàstima que no sigui a BCN! Felicitats per tots els èxits, gràcies, bon estiu i endavant   

Teresa – 11-05-2019 
 

Us felicito per dur a terme aquests concerts a llocs, on els cal molta estima, companyia i amor del bo!!! 
Anna Franco -09-12-2019 

 

Si amics i amigues de la OJC! Bones Festes de Nadal a Tothom!!!                            M. Teresa Camps - 20-12-2019 

 

Bon Nadal igualment per tots vosaltres i amb moltes ganes de sentir-vos aquí a barna. 
Mª Rosa Serrano - 23-12-2019 

 

  



 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS   –   2019       52 
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8. Comunicació i difusió 

 

 

 
 

Pàgina web: 

www.ojc.cat 

La pàgina web de l’OJC www.ojc.cat s’actualitza constantment amb la voluntat d’arribar millor 

als seus objectius de ser una orquestra propera i accessible. La pàgina web pretén ser un mitjà 

de divulgació i difusió de l’activitat musical de l’Orquestra. A la vegada vol ser una eina 

pedagògica que permeti a grans i petits aprofundir en el món de la música. 

La pàgina web de l’OJC conté la informació de l’orquestra: qui som, què fem i una agenda 

actualitzada de totes les nostres activitats, amb la informació detallada. 

 

PÀGINA INICIAL 

Hi ha sempre informació actualitzada dels propers concerts que realitzarà l’Orquestra 

 

  

http://www.ojc.cat/
http://www.ojc.cat/
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Xarxes Socials 

L’OJC és present a les Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Instagrame, Youtube, Flickr, Spotify 

amb l’objectiu de: 

- Donar a conèixer les activitats de l’orquestra a tot el territori i resta del país. 
 

- Arribar a un públic objectiu més jove i dinàmic (apropar la música als diferents públics i 
indrets del país). 
 

- Reconeixement de les activitats realitzades per l’OJC per part d’institucions i organismes 
públics.  

 

L’OJC al Facebook:  

https://facebook.com/orquestraOJC/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OJC 

  

http://facebook.com/ojclleida
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L’OJC al Twitter: 

https://twitter.com/OrquestraOJC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OJC a Youtube 

https://www.youtube.com/user/OSJuliaCarbonell/videos 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.twitter.com/OrquestraOJC
https://www.youtube.com/user/OSJuliaCarbonell
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9. Recerca Musicològica i Promoció 

i incentivació de la nova creació musical 

 

 

Un dels objectius de l’OJC és el de la recuperació d’obres de compositors i músics catalans amb 

una atenció especial a la recerca musicològica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Serra i Bonal   (1874-1939) 

 
 
 
 
Com també de suport i difusió dels nostres compositor actuals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador Brotons   (1959) 

 
 

Abraham Espinosa    (1980) 
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També evidentment, dona una atenció especial a directors convidats, solistes, i esdeveniments 

d’especial rellevància. 

 José CURA 

  Barbora KUBIKOVÁ 

Drum Circle 

Barcelona Clarinet Players 

Carles LAMA & Sofia CABRUJA 
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i esdeveniments d’especial rellevància. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    RÈQUIEM DE MOZART, en homenatge a Lluís Virgili 
 
 
 
 
 
         FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         EL MESSIES de G. F. Händel 
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10. Artistes convidats  

 

José CURA, director 

Barbora KUBIKOVÁ, guitarra 

Joan ESPINA, violí 

Antoni TOLMOS, director 

Albert GUMÍ, director 

Marta GARCIA, soprano 

Marta INFANTE, mezzo-soprano 

Eduard MAS, tenor 

Nèstor PINDADO, baix 

Pedro PARDO, director 

Pau GIMENO, facilitador DRUM CIRCLE 

Carles LAMA, piano 

Sofia CABRUJA, piano 

Josep M. Bossa, director 

Marta MATHÉU, soprano 

Xavier PADULLÉS, tenor 

Toni MARSOL, baríton 

Xavier HIDALGO, rapsoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORFEÓ LLEIDATÀ 

GRUP DE PERCUSSIONS DRUM CIRCLE 

QUINTET DE METALL SPORADIK BRASS 

BARCELONA CLARINET PAYERS 

COR DE CAMBRA DE L’AUDITORI ENRIC 

GRANADOS DE LLEIDA 
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11. Acords de col·laboració 

 

 

 

Apropa Cultura 

Auditori AXA – Illa Diagonal 

Auditori Enric Granados 

Catalunya Música 

Conservatori Professional de Música de Cervera 

Cor de Cambra de l’Auditori E. Granados 

Festival de Pasqua de Cervera  

Festival Internacional de Música de Cervera 

JOP- Jove Orquestra de Ponent 

TV Lleida - Xarxa TV locals 
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amb el suport de: 

 

 

 

 

 

Col·labora 
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LLEIDA, desembre de 2019 

 


