Memòria d’activitats 2013-14 de l’Associació Jove Orquestra
de Ponent
La Jove Orquestra de Ponent és un projecte nascut, l’any 2011, de les ganes de fer
música que comparteixen joves de les terres de ponent. La formació, independent de
tota escola o institució i reconeguda com a associació juvenil, omple un buit que fins ara
existia entre l'educació musical i la professionalitat en el nostre territori. Així doncs, la
JOP ofereix a joves amb estudis musicals mitjans o superiors l'oportunitat de tocar en
orquestra i, a la vegada, noves propostes per al públic cultural. A més a més, val a dir
que és una espai més en la qual es promociona la vida associativa i participativa d’un
jovent que comparteix uns interessos i aficions.

Assaig i Concerts de la Jove Orquestra de Ponent
La finalitat d’aquesta activitat és la creació
d’una formació musical juvenil i simfònica
i l’assaig periòdic dels membres d’aquesta
per tal de poder oferir concerts i transmetre
els valors musicals assolits en aquesta. El
nom d’aquesta formació musical és “Jove
Orquestra de Ponent i els/les membres
d’aquesta
són
associats/des
o
col·laboradors/es puntuals.
L’activitat s’entén com un projecte anual
del qual s’esdevenen diferents projeccions musicals que s’entenen com a subprojectes a
desenvolupar i treballar en els assajos i a mostrar en públic amb diferents concerts al
llarg del territori.



“Aniversaris a l’Òpera”. El repertori a interpretar va ser a la primera part la
Simfonia nº1 en Do Major de Ludwig van Beethoven i a la segona part un recull
de part d’òpera de Richard Wagner (Idili de Siegfried i Tannhäuser - Cor dels
Peregrins), Pietro Mascagni (Ave María - Música de l’Intermezzo de Cavalleria
Rusticana) i Giuseppe Verdi (Nabucco - Cor dels Esclaus Hebreus i La Traviata
– Brindis); sota la direcció d’Agustí López (director titular). El BIS que es va
interpretar va ser el Cor dels gitanos - Il trovatore (de Giuseppe Verdi, també).
En aquest concert es va comptar amb la col·laboració del dos corals lleidatanes
(Coral Sícoris i la Coral Maristes
Montserrat) i amb els solistes de l’Aula
2.0 (entitat sense ànim de lucre) en
Iolanda Dolcet, (soprano), Marta Bonet
(soprano) i Francesc Jové (tenor). Degut a
que el concert requeria més espai sobre
l’escenari del que Paranimf (espai on la
Jove Orquestra de Ponent realitzava els
concerts habitualment) no era suficient,
aquest repertori es va interpretar per
primera vegada el 30 de novembre al Gran
Teatre de la Passió. Degut al elevat
aforament d’aquesta espai es va realitzar
una campanya de difusió extraordinària
per aquest cas. A més a més, aquest
concert va ser solidari degut a que aquell
dia es celebrava el “gran recapte” i la JOP va donar 1€ per entrada venuda al
Banc d’Aliments de les Terres de Lleida. A Lleida, aquest repertori es va
interpretar el dia 1 de juny a l’Auditori Enric Granados de Lleida. Per aquest
repertori es van obrir places públiques i les proves respectives es van dur a terme
durant el mes de setembre. Com el curs anterior, es van dur a terme assajos
extraordinaris durant la primera setmana de setembre. La resta d’assajos es van
dur a terme segons un calendari d’assajos dissabtes de 10 a 13h a l’aula 2.0 del
Conservatori Municipal de Música de Lleida majoritàriament i un assaig al
Conservatori Professional de Música de Cervera i l’assaig general a la sala 1 de
l’Auditori Enric Granados de Lleida.









“Sons de l’Amèrica Llatina”. En aquest repertori es van interpretar per aquest
ordre Melodia en La menor. Canto de octubre de Astor Piazzolla; Malambo de
José Bragato; Danzón No. 3, per a solistes i orquestra d’Arturo Márquez; Fuga,
de Bachianas Brasileiras No.7
d’ Heitor Villalobos; Danzón
No. 2 d’Arturo Márquez i
Huapango de José Pablo
Moncayo; sota la direcció
d’Agustí
López
(director
titular). Com a BIS es va
interpretar la Conga del Fuego
Nuevo, d’Arturo Márquez,
també. En aquest concert es va
comptar amb la col·laboració de dos
solistes joves de les terres de Lleida:
Laura Fontanals (Guitarra) i Neus
Puig (flauta). Aquest concert es va
interpretar al Paranimf de la
Universitat de Cervera el 17 de maig
(en motiu de la fira de Sant Isidre) i a
l’Auditori Enric Granados de Lleida
el 18 de maig. El període d’assajos
per aquest repertori van ser del mes
de gener al mes de maig de la
mateixa manera que en el repertori
anterior.
Nits a Miravall. Els dies 12 i 13
d’abril es va assajar de forma
intensiva al mas de Miravall i es va
interpretar el repertori de “Sons de
l’Amèrica Llatina” a excepció del Danzón No. 3 la nit de dissabte.
8th World Researh Congress of the European Association for Palliative
Care. La Jove Orquestra de Ponent, interpretarà el 6 de juny a la Seu Vella de
Lleida el repertori “Sons de l’Amèrica Llatina” en motiu del 8è congrés de
l’associació de cures pal·liatives que tindrà lloc a Lleida del 5 al 7 de juny. En
aquest cas per interpretar el Danzón No. 3, es comptarà amb la col·laboració de
Lluís Boix (flauta) i un cop més am Laura Fontanals (guitarra).
Cantata 1714-2014 300 anys vencent. Durant el mes de juny es col·laborarà
amb la Federació dels Cors de Clavè per interpretar la Cantata 1714-2014 300
anys vencent de Josep Rosinach i orquestrada per Jordi Nus. La preestrena serà
el 15 de Juny a Juneda i l’estrena el 24 de juny al Palau de la Música Catalana.

Vida Associativa i Participativa
En primer lloc, es fomenta la
participació en les estructures
formals (Junta Directiva i
Assemblea General) i no
formals
(Comissions
de
Treball)
de
l’associació,
mitjançant la participació en
les reunions i debats que
s’organitzen per tal de treballar
unes línies generals i documents reglamentaris del funcionament de l’associació i les
seves activitats. D’altra banda, també es potencia, mitjançant diferents activitats
(trobades internes, dinars, sopars,...), la vida associativa dels i les membres de
l’associació per tal de que existeixi un teixit social real que ajudi al bon funcionament
de la resta d’activitats.








Assemblea General Ordinària 2013. El dia 1 de juny de 2013 es va celebrar la
1’AGO de la JOP a l’Aula 3.0 del Conservatori Municipal de Música de Lleida.
En aquesta van assistir-hi 19 persones contant amb la presència del personal
tècnic. La reunió va transcorre amb total normalitat, tot seguint l’ordre del dia,
de les 15h fins les 18h un cop havent dinat tots/es junts/es.
Assemblea General Ordinària Gener-Febrer 2014. El dia 15 de febrer de
2014 es va celebrar la 1’AGO semestral de la JOP a l’Aula 3.10 del
Conservatori Municipal de Música de Lleida. En aquesta van assistir-hi 28
persones de les 13h fins les 17h un tot dinant a l’aire lliure entremig.
Reunions d’Associats/des ordinàries. Es van realitzar reunions ordinàries i
extraordinàries el dia 12 d’octubre de 2013, el 13 d’agost de 2013, el 29 de març
de 2014 i el 24 de maig de 2014.
Participació a la Diada
Nacional
de Catalunya.
Membres de l’entitat van
assistir l’11 de setembre a
l’ofrena floral institucional a la
Seu Vella de Lleida i al
monument de les 4 barres de
Cervera i van dur a terme
l’ofrena d’un ram de flors en
nom de la Jove Orquestra de
Ponent. A Lleida, a més a més,
un quartet de corda format per membres de la JOP van interpretar peces
catalanes i l’himne nacional de Catalunya.

 Participació de la 4a Fira
Juvenil d’Entitats al Carrer. El 5
d’octubre de 2013 la JOP va
participar de la 4a edició de la Fira
Juvenil d’Entitats al Carrer
organitzada pel Consell Local de la
Joventut de Lleida. En aquesta fira
la JOP va comptar amb un estand
informatiu i amb una exposició
titulada “El Gènere desconegut de
la música” sobre la desigualtat de





gènere en el món de la música
editada per membres de l’entitat.
Sopar de Nadal. Es va celebrar un
sopar de Nadal el dia 20 de
desembre de 2013 al restaurant “Il
Pastificcio”.
Sortida
de
convivència
a
Miravall. Els dies 12 i 13 d’abril,
els i les membres de la Jove
Orquestra de Ponent aprofitant
l’estada a Miravall on es van dura
terme assajos intensius i un concert, van compartir tot
un cap de setmana de convivència per tal de millorar
la vida associativa entre
 Barraca Festa Major de Maig de Lleida (la
Sirollada). El dia 10 de maig la Jove Orquestra de
Ponent va participar de la Festa Major de maig de
Lleida amb una barraca (barra) en el marc de la
Sirollada, plataforma de la qual la JOP hi forma part
des d’aquest mateix any.

Aprovada per l’Assemblea General Ordinària Maig-Juny 2014 de la JOP
7 de Juny de 2014

