
Amb la col·laboració de:

1995 Asil de Sant Crist (millora habitacions)

1996 Germanes Vedruna

1997 Proint Anoia

1998 Apinas

1999 L’escletxa (ajuda als drogodependents)

2000 Càritas d’Igualada (obertura de la seva botiga)

2001 ARMPA (Associació de Rehabilitació al Malalt    
  Psíquic de l’Anoia)

2002 L’orgue de Santa Maria

2003 Proint Anoia

2004 Cavalcada de Reis d’Igualada

2005 Fundació privada tutelar de l’Anoia

2006 Càritas d’Igualada / Eradicació de la pòlio Rotary

2007 ARMPA / MPS (Associació Mucopolisacarido   
  si i síndromes relacionades)

2008 Càritas Anoia (Servei atenció directe / Servei    
  d’àpats a domicili)
 4.000 vacunes per a infants, contra la pòlio plus   
  de la Fundació Rotària Internacional

2009 Projecte de Neurorehabilitació Infantil de la    
  Fundació Sanitària Sant Josep.
 Programa d’eradicació de la pòlio de la Fundació Ro  
  tària. El club pretén vacunar 3.000.nens i nenes.

2010 Aportar fons al Banc de Queviures d’Igualada.

2011 Aportar fons al Grup d’Ajuda dels Caputxins d’Igualada.
 Ajudar a la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada.

2012 Recaptar fons per el pla d’atenció integral als Pacients amb
 Alzheimer de la Fundació Sanitària Sant Josep.

2013 Aportar fons al Banc de Queviures d’Igualada

2014 Aportar fons a l’Obra Social Sant Joan de Déu, en la
 investigació del càncer infantil.

2015 Adequació i millora de la privacitat i confidencialitat de
 l’Hospital de dia Oncològic.

2016 Adequació de la sala de rehabilitació a la llar residència de Nards  
 d’Àuria Fundació.

22è concert per al servei a la comunitat

Club Igualada



Un any més i com ja és tradició, en arribar aquestes dates, Rotary Club Igualada organitza una 
nova edició del Concert Solidari, que probablement ja s’ha convertit en un clàssic a la nostra 
ciutat i comarca de l’Anoia.

Escollir l’entitat beneficiària sempre és difícil i, amb el pas del temps, cada vegada ho és més, 
ja que les necessitats actuals en aquests moments que vivim són moltes i afecten diferents 
aspectes de la nostra vida. 
Aquest any, l’entitat que Rotary Club Igualada ha designat és Àuria Fundació, per al projecte 
«Adequació de la sala de rehabilitació a la llar residència de Nards».
De l’adequació d’aquestes instal·lacions en seran beneficiàries totes les persones usuàries 
d’Àuria Fundació, especialment els residents d’aquesta llar, la majoria dels quals tenen greus 
dificultats per desplaçar-se a fer rehabilitació i altres activitats a un altre centre, perquè 
presenten un alt grau de dependència, mobilitat reduïda i salut molt delicada. Rotary Club 
Igualada vol aconseguir amb una gran il·lusió que es faci realitat aquest projecte, en bé de la 
nostra comunitat, i entre tots ho podem aconseguir. 

En aquesta ocasió tindrem una brillant proposta musical, amb la qual esperem omplir el Teatre 
Municipal de l’Ateneu: l’actuació de l’orquestra Terres de Marca, sota la direcció de Josep 
Miquel Mindán Seuba i amb el pianista Joaquim Font Plans, que ens interpretaran obres de 
Beethoven: Concert Emperador per a piano i orquestra i la Cinquena Simfonia. Aquests músics 
professionals de les nostres terres ens faran gaudir de la seva música.

Rotary International celebra el centenari de la seva Fundació Rotària, i pensem que entre tots, i 
per l’esforç que fan molts professionals en la lluita contra l’eradicació de la poliomielitis al món, 
els podem ajudar amb el nostre granet de sorra en aquesta labor. Queden encara dos països, 
l’Afganistan i el Pakistan, pendents d’eliminar aquesta malaltia.

Des de Rotary Club Igualada, volem agrair la vostra col·laboració i esperem que amb la vostra 
ajuda aconseguim l’objectiu d’un món sense poliomelitis.

Estem convençuts que tots els que vingueu passareu una estona agradable amb un concert 
de gran nivell musical i que serà un gran dia per la solidaritat i la lluita contra aquesta malaltia.

Us hi esperem!!!

Jaume Solano
President 2016 - 2017
Rotary Club Igualada

22è concert per al servei a la comunitat

L’Orquestra:

L’Orquestra Terres de Marca neix a la comarca de l’Anoia l’any 2010 sota d’empar de l’entitat Contrapunt, 
Plataforma per a la promoció d’activitats musicals, impulsada per la compositora i professora Concepció 
Ramió, com a formació professional integrada per joves músics amb sòlida formació i experiència dalt dels 
escenaris, a fi i efecte d’oferir al públic uns repertoris d’alt nivell dins l’àmbit de la música clàssica i la música 
catalana. D’ençà de llavors ha portat a terme una quinzena de  produccions .

Així  sota la batuta del jove director Josep Miquel Mindán, també fundador,  s’han realitzat les produccions 
d’òpera de petit format com La Serva Padrona, de Pergolesi, La Canterina de J. Haydn, l’espectacle de 
Ballet Els Tres Mosqueters, a més de produccions d’oratori i concerts amb joves intèprets. Sota la batuta de 
Daniel Mestre s’ha col·laborat amb l’organista Joan Paradell, i ha endegat els magnes concerts de Nadal 
amb grans obres de Bach, Haendel i Mozart, a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, des de 2013, amb els 
cors Exaudio i Cor d’Homes d’Igualada. Amb el Duo Piano Carles Lama&Sofia Cabruja s’hi ha col·laborat a les 
dues edicions  de música de pel·lícules “The Winner is...” , amb les quals s’ha actuat al Festival de Música de 
Sant Pere de Rodes i al Petit Palau. 

L’orquestra també enregistrat un CD Oratori del Llibre de Sinera, de Mercè Torrents, sobre l’obra de Salvador 
Espriu, amb un tipus de música que fusiona música contemporània, clàssica i música de cobla, amb 
col·laboració amb el Cor Dyapason i sota la direcció de Concepció Ramió. 

El Solista:

Joaquim Font i Plans va néixer a Igualada i té actualment 21 anys.  Ha estat alumne al Conservatori de Música 
d’Igualada, Joan Just Bertran, on va començar els estudis de piano als 7 anys amb la professora Ma. Jesús 
Martínez de Arenzana, i va realitzar-hi  tot el Grau Professional. 

L’any 2013 inicia els estudis superiors al Conservatori Superior del Liceu amb els professors Josep Colom i 
Raimon Garriga, becat per la fundació Ferrer Salat.  Allà forma part de diverses formacions cambrístiques 
com el duo Euterpe amb oboè i és acompanyant de lied amb el professor Josep Surinyac.

Durant la seva formació ha rebut consells de destacats professors com Margarita Serrat, Albert Atenelle, 
Carles Julià, Paul Badura-Skoda, Àlex Alguacil, Alba Ventura, Wolfram Rieger, Dina Yoffe o Akiko Ebi entre 
d’altres i ha actuat tant com a solista com en música de cambra en diferents sales de Catalunya.

Ha rebut diversos premis en concursos de piano com el d’”Intercentros Melómano” de Grau Profesional a 
nivell estatal l’any 2013 o, recentment, el Primer Premi del XX Concurs l’Arjau» en la categoria de solista III.

El Director:

Josep Miquel Mindán Seuba, nascut a Igualada el 28 d’Octubre de 1983, inicià els seus estudis musicals a 
l’Escola de Música d’Igualada a l’edat de cinc anys. Posteriorment, realitzà una diplomatura com a mestre 
especialitzat en educació a la UAB. Ha estudiat direcció coral a l’ESMUC. En aquest període ha treballat amb: 
Mireia Barrera, Josep Vila i Johan Duijck. L’any 2008 inicia els estudis de direcció al Wien Konservatorium Privat 
Universität de Viena on ha treballat amb Georg Mark, David Aronson i Guido Mancusi. Completà la seva 
formació amb Masterclass de Pier Cao, Jordi Mora, Antoni Ros Marbà, Alexander Joel i Manuel Hernàndez 
Silva.

Ha estat director de cor per a les produccions: Le Nozze di Figaro 2008, Die Zauber Flöte 2009, Sour Angelica 
2010 i Dialogue des Carmelites 2011. La clausura dels seus estudis a Viena es realitzà el 14 de Maig de 
2012 amb un concert a la Radiokulturhaus amb l’orquestra Slowakisches Philarmonie on obté les màximes 
qualificacions.

Ha dirigit, entre d’altres l’Oquestra Simfònica del Vallès, l’Orquestra Ciudad de Elche, l’Orquestra del 
Wien Konservatorium Priva Universität, la Slowakisches Philarmonie, l’Orquestra de Girona, la Wiener 
Tonkunsvereingung, el Neues Atelier Wien, l’Orquestra del Reial Cercle artístic de Barcelona i l’OTEM (Orquestra 
Terres de Marca) amb la qual manté una estreta relació professional. En el camp coral ha dirigit el Wiener 
KammerChor en qualitat d’assistent, el Cor Anton Bruckner de Barcelona, el Cor de noies EXAUDIO, Choram 
Publico de Viena o el Cor Albada de l’agrupació Cor Madrigal.

En l’actualitat és director musical de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia, dirigeix les orquetres  cors de 
l’Escola Municipal de Música de Mollerussa, el Cor Contrapunto Vocale i és assistent de Xavier Puig al Cor 
Ginesta. També treballa com a director convidat amb diverses formacions orquestrals tant al nostre país com 
a l’estranger.


