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PÀGINES ESPECIALS

Concert “La força de les idees”, un binomi
de creativitat musical i tecnologia visual
Organitzat per la Fundació ICG amb la interpretació musical de l’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell, la col·laboració de l’artista reconeguda internacionalment en art generatiu, Alba
G. Corral i la participació del cor de l’Orfeó Lleidatà
LLEIDA

L

’Auditori Enric Granados de
Lleida va acollir el passat dia
23 de setembre el concert “ La
força de les idees”, organitzat per
la Fundació ICG. Una producció
integrada per la creació musical
de l’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de Lleida,
dirigida pel seu director artístic
Alfons Reverté, amb un repertori
que va suposar un viatge per la
història a través de les danses
de diverses èpoques i indrets

Més de 700 persones,
entre representants
institucionals,
entitats i empreses
de les comarques
de Lleida, a més de
Partners del Grup
ICG procedents de
diversos indrets
principalment
d’Espanya, països
d’Europa, Orient
Mitjà i Àfrica, van
assistir al concert
del món. Durant el concert es va
gaudir de versions d’algunes de
les danses que es ballaven a les
corts reials fa més de dos-cents
anys i de la música que es balla
en moltes festes populars, a més
de la versió simfònica de música
que s’ha ballat en els nostres
temps a les discoteques.
Es va comptar amb la col·laboració de l’artista internacionalment
reconeguda en art generatiu,
Alba G. Corral que va oferir una
performance audiovisual desenvolupada amb codi de programa-

Estand d’ICG, situat al pavelló 7, on es van presentar les últimes novetats del Grup per als sectors de l’Hostaleria, Hotels i Alimentació.

El concert va ser un binomi entre la creativitat musical de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell i la tecnologia visual de l’artista Alba G. Corral
ció, utilitzant eines audiovisuals
de gran format.
A la part final del concert es va
comptar amb la intervenció del
Cor de l’Orfeó Lleidatà que va
interpretar peces emblemàtiques
de cant coral, com el Cant dels
Ocells i l’O Fortuna de Carmina
Burana.
Més de 700 persones entre
representants de les institucions,
entitats i dels sectors socials i
empresarials de les comarques
de Lleida, a més de Partners del
Grup ICG procedents de diversos indrets principalment d’Espanya, països d’Europa, Orient
Mitjà i Àfrica, que eren a Lleida
en diferents formacions en un
Màster d’alt nivell tecnològic que
imparteix el Grup ICG i presentacions de les noves solucions
HIOPOS Cloud, també van assistir al concert. Al finalitzar, a l’ex-

terior de l’Auditori, es va gaudir
d’una actuació dels Castellers de
Lleida que van aixecar diverses
construccions com tres pilars i un
castell.
Aquest concert és fruit de la
col·laboració entre el Grup ICG,
a través de la seva fundació, i
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonel de les Terres de Lleida, i
representa el compromís decidit
per la cultura com a element de
transformació de la societat sent
un estímul per entendre la cultura i la música com un bé comú,
modern i com una eina d’integració i d’accessibilitat pel conjunt
de la societat. A més, respon a
la voluntat de donar suport al
patrimoni històric i cultural propi
de les comarques de Lleida.

Vista de l’Auditori plè , instants abans de començar el concert

A l’exterior de l’Auditori, els
Castellers de Lleida van aixecar
diverses construccions

LES OPINIONS
“Després de dos anys de
pandèmia teníem la voluntat
de recuperar aquest concert
que celebràvem cada
any amb l’Orquestra Julià
Carbonell. Amb aquest
concert hem volgut aportar
un valor cultural i d’innovació
a la ciutat de Lleida. A més,
hem aprofitat per donar a
conèixer als nostres Partners
de diferents països què és
Catalunya i la nostra cultura.”
Andreu Pi Pocurull
President del Grup ICG

“Es un honor que el Grup ICG
i el seu President, Andreu
Pi, em confiés la Presidència
de la Fundació, pel seu
compromís amb la societat
Com saben un dels eixos de
la Fundació es promoure la
cultura, perquè creiem que es
l’ànima de la cohesió social.
Gaudir d’una activitat com un
concert, reforça els nostres
valors socials i la nostra
identitat com a comunitat.
Antoni Siurana Zaragoza
President de la Fundació ICG

“Cal valorar la capacitat
que té una empresa del
territori, no només en treballar
per a l’economia, sinó
també perquè hi hagi un
esdeveniment cultural com
el que hem viscut. Ha sigut
magnífic. Estar al costat de la
Julià Carbonell és impulsar la
cultura de Lleida, i crec que
ICG ha demostrat sempre
estar al costat de la gent”.
Joan Talarn i Gilabert
President de la Diputació de
Lleida

“Ha sigut un acte emotiu
on ens hem pogut retrobar
després de la pandèmia. Un
concert fantàstic, tant per la
música com per l’espectacle
visual que ha estat molt
innovador i atractiu. Ha estat
una gran festa de la família
ICG a qui felicito pel seu
compromís amb el país i per
la seva implicació amb la
cultura i la societat”.
Jaume Masana
Director Territorial de
CaixaBank a Catalunya

