
 

Concert Solidari 

35 anys de l’Associació de Paràlisi cerebral 

 La Muntanyeta 

Homenatge a la ciutat en motiu dels Jocs 

del Mediterrani 2012 
 

Grup de Metall, Grup de Percussió, 

Orquestres, Cors i Bandes 

de Grau Professional del Conservatori de Música de la 

Diputació a Tarragona 

 

Organitza Rotary Club de Tarragona 

 

Sala August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona 

Divendres 27 d’abril de 2012 a les 20:30h 

 

 

 

 

 



 

 

GRUP DE METALL DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ A 

TARRAGONA 

 

El Grup de Metalls del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona 

és un projecte que va sorgir del departament de vent, concretament dels 

professors de trombó, Jordi Masip, trompeta, Rogeli Rodríguez i trompa, 

Raul Garrido,  perquè es va veure la necessitat que els alumnes 

coneguessin i treballessin obres de diferents estils escrites originalment 

per aquesta formació i altres arranjaments. Està format per instruments 

de la família del vent‐metall com són les trompetes, trompes, trombons i 

tuba. Des de la seva formació al curs 2008‐2009 han participat en 

diferents activitats acadèmiques del mateix Conservatori així com 

col·laboracions amb altres entitats. Han actuat a l’Auditori Caixa 

Tarragona, a la Sala d’Actes de la Facultat de Jurídiques de la URV, a 

Alcover, a la Nou de Gaià...Un dels objectius del grup és la difusió 

bàsicament per la província de Tarragona d’aquests instruments i d’aquest 

tipus de formació desconeguda molts cops pel públic. Cal destacar 

l’estreta col·laboració amb el Grup de Percussió del Conservatori on 

anualment fan projectes conjunts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GRUP DE PERCUSSIÓ DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ 
A TARRAGONA 

El Grup de Percussió del Conservatori de Tarragona funciona com a tal des 

de el curs 2002 – 2003, i des de llavors ha estat present en totes les 

activitats promogudes pel Conservatori.  

Han assistit a diferents trobades i festivals de percussió a Llíria, Riba‐Roja 

de Túria,  València, Terrassa i Lleida, a més d’assumir la organització de la 

“3ª Jornada de la Percussió a Catalunya” celebrada al 2007.  

En l’àmbit local, han tocat en diferents poblacions de la província (Reus, 

Albinyana, Valls, Alcover…) a més d’haver col·laborat a les Pinzellades 

musicals de Tarragona i en diferents actes públics de la Diputació. 

En molt poc de temps, la consolidació d'un grup de percussió estable s'ha 

mostrat com un element cohesionador de l'aula molt estimulant i 

encoratjador. 



ORQUESTRES DE GRAU PROFESSIONAL DEL CONSERVATORI DE MÚSICA 

DE LA DIPUTACIÓ A TARRAGONA 

 

L’Orquestra de Cambra del Conservatori, és una formació que engloba 

bàsicament els alumnes de corda de 1r i 2n de Grau Professional. Els 

alumnes que arriben a l’Orquestra de Cambra han iniciat el treball 

orquestral de ben petits en Escola passant per l’Orquestra d’Iniciació i 

l’Orquestra de Nivell Elemental, on aprenen la disciplina d’arcs, el treball 

de secció (parcials) i l’atenció al director. 

L’objectiu principal de l’Orquestra de Cambra és preparar els alumnes que 

més endavant passaran a formar part de l’Orquestra Simfònica. Així doncs 

el repertori que es treballa és bàsicament de corda i inclou diferents 

èpoques i estils per poder abordar totes les dificultats tècniques. 

L’Orquestra realitza estades de treball, concerts i intercanvis tant al 

Conservatori com en d’altres indrets del territori. Director: Oriol González 

L’Orquestra Simfònica del Conservatori de Música de la Diputació a  

Tarragona neix l’any 2000 com a conseqüència lògica d’un pla de formació 

global en matèria orquestral. Els alumnes arriben a aquesta formació 

després de passar per les respectives formacions instrumentals d’escola i 

l’Orquestra de Cambra de Grau Professional. Aquesta agrupació és el 

darrer graó d’una formació musical integradora formada, bàsicament, pels 

alumnes de corda, vent i percussió dels darrers cursos de Grau 

Professional. L’Orquestra Simfònica porta a terme una important tasca 

social, musical i humana a través dels seus assaigs, concerts i viatges que 

dona gran dinamisme a la formació. Darrerament han ofert concerts a les 

comarques de Tarragona, a Madrid, a París, a Florència, a Perpinyà, a 

Donostia, etc. Director: Martí Ferrer 



COR JOVE DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ A 

TARRAGONA 

El Cor Jove del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona neix 

l’any 2007 com a conseqüència lògica d’un pla de formació global en 

matèria coral. Aquesta agrupació està formada per alumnes i exalumnes 

dels darrers cursos de Grau Professional. 

El cor jove porta a terme una important tasca social, musical i humana a 

través dels seus assaigs, concerts i viatges que dona gran dinamisme a la 

formació. 

Cal destacar l’estreta col·laboració amb altres projectes del centre com el 

muntatge de l’Òpera. Darrerament han ofert concerts a les comarques de 

Tarragona, a Madrid, a París, a Florència, a Perpinyà, a Donostia, etc. 

Director: Martí Ferrer 

 

 

 



BANDES DE GRAU PROFESSIONAL DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA 

DIPUTACIÓ A TARRAGONA 

La Banda de Grau Professional del Conservatori de Música de la Diputació 

de Tarragona és una de les assignatures que forma part del currículum 

dels estudis de música de grau professional. És un projecte pedagògic 

creat amb la finalitat d’integrar, en un treball conjunt, les diferents 

famílies d’instruments de vent i percussió. 

Durant el curs acadèmic, aquesta formació participa en totes les activitats 

del Conservatori com són els concerts de Nadal, final de curs…Des de l’any 

2002 participa en el concert amb motiu de la Marató de TV3 a l’Auditori 

de Caixa Tarragona. 

Ha participat en diferents cicles de concerts de joves intèrprets com és el 

de l’Auditori Pau Casals del Vendrell, al Teatre Principal de Valls, al Teatre 

Fortuny i al Palau Bofarull de Reus. Cal destacar l’actuació en motiu del 

25è Aniversari del Conservatori a la Casa Montoliu celebrada l’any 2009 al 

Palau de Congressos de Tarragona.  

Directors: Jordi Masip i Rogeli Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE CONCERT 

 

GRUP DE METALLS I GRUP DE PERCUSSIÓ 

Així va parlar Zarathustra   Richard Strauss 

La mourisque     Tylman Susato 

Tribute to Mangione    Chuck Mangione 

Aula 44      Javier Benet 

Directors: Jordi Masip i Paco Vidagany 

 

ORQUESTRES I CORS DE GRAU PROFESSIONAL 

 Zatok the Priest     G. F. Haendel 

Andante Festivo     J. Sibelius  

  Els Segadors     A. Ros‐Marbà 

Director: Martí Ferrer 

 

BANDES DE GRAU PROFESSIONAL  

Olympic fanfare and theme   John Williams 

Yakka (pasdoble)     José‐Rafael Pascual Vilaplana  

Piratas del Caribe     Klaus Badelt  

La Boda de Luís Alonso    Geronimo Giménez  

Directors: Rogeli Rodríguez i Jordi Masip  

  

Mediterrània     Sergi Guasch 

 (Obertura simfònica per als Jocs del Mediterrani 2017) 


