
JOCIT 2019 
La Jove Orquestra Catalana d'Instruments Tradicionals celebra la seva setena edició, set anys treballant en un 

projecte de gran qualitat que ha donat veu a més de 150 joves d'entre 12 i 26 anys, estudiants de música 
tradicional de tot el país. 

Aquest any 2019, un cop més, la JOCIT torna a viatjar pel territori, baixem fins a Tortosa! 

  
1. Què és la JOCIT? 

La JOCIT és una Orquestra que neix l'any 2011 per fomentar i promocionar la música del nostre país i crear 
vincles i entre els joves intèrprets d'aquesta. 
L'orquestra està formada per joves d'entre 12 i 26 anys, estudiants de les escoles de música tradicional de tot 
el país que any rere any participen del projecte. 
Aquesta orquestra funciona en format d'estada sempre coincidint amb el pont del mes de desembre. 
Durant aquests dies, uns 60 alumnes conviuen mentre preparen l'obra escollida per la direcció, sempre una 
obra de nova creació encarregada per l'ocasió a un compositor del territori català. 
Aquest any, el compositor i director de l'obra serà el Marçal Ramon. 

2. Funcionament de l'estada 

Durant els 3 dies de l'estada, els joves treballen l'obra; primer en petites agrupacions dirigits per mestres propis 
de cada instrument, fins a arribar al gran gruix de l'orquestra, en aquest cas, el mateix director i compositor és 
qui dirigeix l'assaig. 
A banda de les hores d'assaig, els joves tenen estones de descans per tal de poder compartir experiències i fer 
relacions amb la resta de components de l'orquestra. 

Hi ha tres formats de participació: 
- Només assajos: aquests joves només estan a l'estada les estones en què es treballa amb les parades 

d'esmorzar i berenar que són per a tots els integrants. 
- Assajos i dinars: aquests venen a primera hora i marxen en acabar l'assaig de la tarda, en aquest cas, els 

joves gaudeixen de l'estona del dinar amb la resta de participants i els mestres. 
- Pensió completa: Els joves venen a l'estada el dia 6 i no marxen fins al dia 8 després del concert. Aquests 

joves a banda dels àpats, tenen activitats de lleure muntades als vespres per tal de crear vincles entre ells. 

3. Com participar de la JOCIT 

Si tens entre 12 i 26 anys i ets alumne d'alguns dels següents instruments: 
- Gralla 
- Tarota 
- Percussió 
- Sac de gemecs 
- Flabiol i tamborino 
- Acordió diatònic 
- Tenora 
- Tible 
- Fiscorn 
- Trompeta 
- Contrabaix 

  
 Només cal que omplis el formulari que trobaràs a la web www.eltecler.cat dins l'apartat de projectes. I el facis  
 arribar al correu electrònic jocit.2011@gmail.com 
 Un cop es confirmi l'activitat, us informarem del sistema de pagament. 

http://www.eltecler.cat
mailto:jocit.2011@gmail.com


 4. Pagament 
  
 Preus: 
 - Només matrícula: 85€ 
 - Matricula i dinar: 125€ 
 - Pensió completa: 180€ 

  
 En totes tres modalitats, el preu inclou: 
 - Monitoratge per a les estones de lleure i per a qualsevol imprevist que surti fora de les estones d'assaig 
 - Mestres de cadascuna de les diferents modalitats per tal de dirigir els assajos parcials 
 - Les partitures de l'obra de l'instrument amb el qual feu la matrícula 
 - La direcció del compositor Marçal Ramon. 
 - Petit esmorzar a mig matí i berenar. 

 Modalitat Matrícula i dinar: 
 - Monitoratge durant l'estona de dinar i lleure. 
 - Dinar a un restaurant molt proper a l'escola on ens faran un menú especial. 

 Modalitat Pensió complerta: 
 - Monitoratge i activitats de lleure durant els vespres. 
 - Allotjament a Tortosa al Seminari 
 - Esmorzar i Sopar al mateix allotjament. 


