
 
 
 
 
       
 

 
 

25 ANYS JONC 
 

ENCONTRE D’ESTIU JONC 

29 de juny – 9 de juliol a l’Atlàntida de Vic 

Les dues formacions de la JONC juntes per 

primer cop per interpretar la Simfonia núm 1 de 

Gustav Mahler en el seu 25è aniversari 

 

L’orquestra completa el programa amb el Divertiment per a orquestra de 

Leonard Bernstein l’Atlàntida de Vic, l’Auditori de Girona i el Palau de la Música 

Catalana 

 

 

 

 

 

 

Concerts 

Dimecres 4 de juliol a les 12h a l’Atlàntida de Vic amb usuaris de l’Associació 

Sant Tomàs d’Osona (concert dins del projecte social de JONC a tocar) 

Divendres 6 de juliol a les 20.30h a l’Atlàntida de Vic (xerrada divulgativa 

prèvia a les 19.30h a càrrec d’Albert Gumí, professor de clarinet i membre de 

la Comissió artística de la JONC) 

Diumenge 8 de juliol a les 20h a l’Auditori de Girona 

Dilluns 9 de juliol a les 20h al Palau de la Música de Barcelona 



 
 
 
 
       
 

 
 

25 ANYS JONC 
 

El primer concert conjunt de les dues formacions de la Jove Orquestra Nacional de 

Catalunya (JONC i Alevins) marca el toc d’inici de la celebració del seu 25è aniversari. 

Les dues formacions, sota la batuta de Manel Valdivieso, interpretaran la Simfonia 

núm. 1 de Gustav Mahler i el Divertiment per a orquestra de Leonard Bernstein en tres 

concerts. 

La primera actuació tindrà lloc a l’Atlàntida de Vic, seu de l’encontre d’estiu que va 

arrencar el passat 29 de juny, divendres 6 de juliol a les 20.30h, amb una xerrada 

divulgativa prèvia a les 19.30h a càrrec d’Albert Gumí, professor de clarinet i membre 

de la Comissió artística de la JONC. Amb aquest mateix programa tocaran diumenge 8 

de juliol a les 20h a l’Auditori de Girona i l’endemà a la mateixa hora al Palau de la 

Música Catalana, concert que clourà l’encontre d’estiu. Dimecres 4 de juliol a les 12h, 

en el marc del projecte social de l’orquestra “JONC a tocar”, els músics dedicaran un 

concert en exclusiva als usuaris de l’Associació Sant Tomàs d’Osona, a l’Atlàntida de 

Vic. 

 

Programa 

Leonard Bernstein (1918-1990) “Divertiment per a orquestra” 17’ 

1. Sennets and Tuckets: Allegro non troppo, ma con brio  

2. Waltz: Allegretto, con grazia  

3. Mazurka: Mesto (molto moderato)  

4. Samba: Allegro giusto 

5. Turkey Trot: Allegretto, ben misurato  

6. Sphinxes: Adagio lúgubre  

7. Blues: Slow blues tempo  

8. March: The BSO Forever!  

Gustav Mahler (1860-1911) Simfonia núm. 1, en Re major, “Tità” 58’  

I. Langsam, schleppend – Lent, arrossegat  

II. Kräftig, bewegt, doch nicht zu schnell – Fort, mogut, però no massa ràpid 

III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen – Solemne i mesurat sense 

arrossegar 

IV. Stürmisch bewegt – Tempestuosament agitat 

 

Jove Orquestra Nacional de Catalunya, 25 anys 

Nascuda el setembre del 1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya 

(JOSC), el 1999 passà a anomenar-se Jove Orquestra Nacional de Catalunya 

(JONC).El projecte va ser dirigit per Josep Pons des de la fundació fins al 2001, any en 

què Manel Valdivieso n’agafa el relleu com a director artístic.  



 
 
 
 
       
 

 
 

25 ANYS JONC 
 

L’any 1999 es constituí la Fundació JONC per aglutinar el nombre creixent d’iniciatives 

que van anar prenent forma en el seu si. El Patronat està integrat per diversos 

representants de la Generalitat de Catalunya, del cercle cultural i musical català. 

Els objectius principals de la JONC són facilitar una formació orquestral integral als 

joves músics del nostre país, tot complementant la tasca que en aquest terreny es du a 

terme als conservatoris i centres superiors, i col·laborar activament en la seva inserció 

professional. Així mateix, vetlla per oferir un producte cultural de la màxima qualitat, tot 

apropant-lo a tots els públics, amb una clara vocació social i pedagògica. Per fer-ho 

possible, l’activitat de la JONC s’articula mitjançant estades de treball, concerts 

simfònics i de cambra adreçats al públic en general i a col·lectius amb necessitats 

especials, preparació de material didàctic, classes, conferències, etc. 

La Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya inclou tres orquestres diferents, a 

les quals s’accedeix per audició pública. 

L’activitat principal es realitza a partir de la JONC Alevins, formada per joves músics 

menors de 19 anys i de la JONC, que abasta fins als 25 anys. 

La JONC ha participat als festivals i a les sales de concerts més importants del país, 

sota la direcció de mestres de prestigi, com J. Pons, G. van Waas, E. Martínez 

Izquierdo, J. Mora, M. Valdivieso, B. Sargent, J. Caeyers, R. King, P. Goodwin, A. 

Parrott, A. Ros Marbà, L. Köhler, S. Mas, E. Colomer, K. A. Rickenbacher, V. 

Ovsyanikov, G. Nikolic i P. González. 

 

 

*Properes activitats JONC. El 15 de juliol la JONC durà al Festival GREC ‘El Monstre al 

Laberint’ amb l’Orfeó Català i Lluís Homar, sota la direcció artística de Constanza Brnčić i la 

direcció musical de Simon Halsey.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEI DE PREMSA 

COMEDIA – Comunicació & mèdia sl 

Marta Solé msole@comedianet.com 

M. [00 34] 654 066 510 


