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nota de premsa

Lleida, 3 de abril 2013

La Diputació inicia al monestir de Vallbona de les Monges un cicle simfònic pel territori en el 10è aniversari de l’Orquestra
Julià Carbonell.

P

er contribuir a la programació d’activitats culturals en moments difícils i, especialment, per
fer partícip tot el territori del simfonisme de
l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida,
la Diputació de Lleida inicia amb motiu del desè aniversari de l’Orquestra un cicle d’actuacions que començarà aquest mes d’abril i que tindrà com a escenari referents destacats del patrimoni arquitectònic
dels pobles de les comarques de Lleida.
Concretament, el primer dels concerts tindrà lloc el 7
d’abril al Monestir de Vallbona de les Monges (Urgell),
a les 18.00 hores amb un aforament de fins a 400
persones.
El segon concert es realitzarà el 14 d’abril a la
Col·legiata de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) amb
una capacitat per a 300 persones.
Tant la Col·legiata de Gerri de la Sal, que conserva
part de l’estructura de la construcció del segle XI, com
el monestir cistercenc de Vallbona de les Monges, del
qual es tenen les primeres notícies de l’any 1152, són

dos referents en l’àmbit patrimonial de les comarques
de Lleida.
“La Diputació de Lleida fa una aposta clara per contribuir en fer participar tot el territori de l’Orquestra i
en especial els petits municipis, ja que és una de les
accions culturals més importants que es realitzen a
Lleida i que dinamitzen l’economia de la demarcació”,
ha destacat el president de la Diputació Joan Reñé.
Per aquests dos primers concerts l’Orquestra ha escollit l’obertura de l’obra ‘Russlan i Ludmilla’, de M.
Glinka i la Simfonia n.5 Opus 64, de Txaikovski, que
es presenten sota el títol ‘Passió Russa!’.
La Diputació de Lleida conjuntament amb la Fundació
Julià Carbonell i les entitats i institucions musicals de
Ponent va crear l’any 2003 l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida amb la voluntat
d’apropar la música simfònica i de cambra al territori i
contribuir a donar una sortida professional als músics
lleidatans.
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