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Secció Ficaris 
Direcció:  Jordi Piccorelli 

Simfonia núm. 24
Franz J. Haydn (1732-1809)

  Allegro
  Adagio
  Menuet-Trio
  Allegro

Flauta: Alba Ginesta

Dansa macabra, Op. 40
Camille Saint-Saëns (1835-1931)

Violí: Josep Mascaró

Seccions
Ficaris, Tramuntana

i Juncària

Ciutat fantasma* 
Albert Bosch (n. 1966) 

Flute box: Marc Ortín

* Estrenes, encàrrecs JOF



Secció Tramuntana
Direcció: Mercè Miró

Petita dansa per a ensemble de vent*
David Salleras (n. 1980)

Secció Ficaris 
Direcció:  Jordi Piccorelli   

Concert per a arpa i cordes en SibM,
Op. 4, núm. 6

George F. Händel (1867-1917)

  Andante allegro
  Larghetto
  Allegro moderato

Arpa: Esther Pinyol

10 peces per als nens
Béla Bartók (1881-1945)

  Andante grazioso
  Vivace
  Moderato sostenuto
  Allegro robusto
  Allegretto
  Vivace risoluto
  Poco allegro
  Allegro giocoso
  Andante sostenuto
  Risoluto

La Jove Orquestra de Figueres (JOF) és un espai 
promogut l’any 1987 per Joventuts Musicals de Figueres on 
realitzen el seu aprenentatge orquestral els joves estudiants 
de les comarques gironines. Compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Figures, la Diputació de Girona, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.
Actualment és una entitat independent amb més de seixanta 
instrumentistes de 12 a 25 anys, distribuïts en tres seccions. 
Juncària, Ficaris, Tramuntana són els seus noms, dirigides 
per Maria Geli, Mercè Miró i Jordi Piccorelli respectivament.
Dins d’un marc de potenciació integral del jove i amb 
l’objectiu d’estimular la seva sensibilització musical, els 
joves realitzen un treball pedagògic sota el guiatge d’un 
equip tècnic i el suport d’un equip gestor que treballa desin-
teressadament. Al llarg d’aquests anys han passat per 
l’orquestra quasi un miler de joves instrumentistes.
La JOF té enregistrats cinc CD íntegrament dedicat a 
encàrrecs a compositors catalans.

Mercè Miró
Neix a Martorell l’any 1977. A l’edat de 8 anys comença els 
estudis musicals i acaba la carrera amb el Premi d’Honor de 
flauta travessera del Conservatori del Liceu l’any 1999. Fa 
classes amb Eulàlia Rossell, Salvador Gratacós, Rien de Reede, 
Thies Roorda, Denis-Pierre Gustin i Trevor Wye, entre d’altres. 
Amb el grup Diapason ha tocat a diversos festivals internacionals 
de música contemporània: a Tomsk, l’Havana, Buenos Aires i 
Seül. També ha estudiat traverso amb Alan Polak i forma part del 
grup Música Antiga de Girona.
Ha fet de professora a diverses escoles de música de Catalunya 
i actualment ensenya flauta travessera a l’escola La Flauta 
Màgica, de Figueres. Des de fa 4 anys dirigeix la secció de vent 
de la Jove Orquestra de Figueres, i ha estudiat direcció amb Jordi 
Picorelli i Philippe Fournier.

David Salleras
Saxofonista clàssic i compositor. Estudia al C.S.M del Liceu de 
Barcelona on obté el Premi d'Honor de Grau Superior de Saxòfon. 
Becat per la Generalitat de Catalunya, finalitza els estudis amb 
els reconeguts intèrprets J.Y. Fourmeau i N. Prost al Conservatori 
de París a on és distingit amb la Medalla d'Or per unanimitat i 
felicitacions del jurat. També obté el premi "joves artistes" de la 
Fundació Canavy de París, i els 1ers premis de "Joves Intèrprets" 
de Barcelona, Ibercaja, Arjau, J.I.C, Agrupació Mutua, Adolphe 
Sax Paris. Ha actuat i impartit classes magistrals a Alemanya, 
Brasil, Sudàfrica, Grècia, França, Itàlia i Espanya. Les seves obres 
son interpretades i enregistrades per saxofonistes d'arreu. 
Actualment és professor al Conservatori de Girona, toca amb 
saxofons SELMER i ha publicat les seves obres a l'Editorial Dinsic 
(Barcelona) i Billaudot (París).

Esther Pinyol i Grífols 
Ha estudiat a l’ESMUC amb l’arpista Magdalena Barrera obtenint 
les màximes qualificacions. És membre de l’Orquestra Camera 
Musicae i col·labora amb altres orquestres professionals desta-
cant l’OBC i  la MCO a Alemanya. Actualment és titular de la 
JONDE i ha participat en nombroses joves orquestres detacant la 
JONC, l’OJIPC , la OSMO i la JOF. Ha estat becada per la Fundació 
Anna Riera i per l’Academia d’estudis orquestrals de la Funda-
ción Barenboim-Said.

JOVE  ORQUESTRA  DE FIGUERES

Piccorelli i López
Nascut a Barcelona l’any 1973, és llicenciat en Història i Ciències 
de la Música per la Universitat Autònoma de Barcelona i també ha 
cursat el primer cicle d’Història de l’Art a la mateixa universitat. 
Obté el títol de direcció a l’ESMUC.
Realitzà els seus estudis musicals de violí i flauta de bec als 
conservatoris de Sant Cugat del Vallès i Badalona. Paral·lelament 
també realitzà els cursos de direcció coral organitzats per la FCEC. 
Va rebre classes de direcció coral i orquestral per part de Sergio 
Seminovich. Ha realitzat cursos de postgrau de direcció d’orques-
tra al Conservatori Superior de Música del Liceu amb els mestres 
Manel Valdivieso, Salvador Mas, Jordi Mora i Antoni Ros Marbà.
Ha dirigit a membres de l’orquestra Philarmonica Bohuslav 
Martinu de la Republica Txeca, a l’Orquestra Simfònica del Princi-
pat de Catalunya, l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, l’Orquestra 
Simfònica del Baix Llobregat, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, 
l’orquestra barroca Camerata di Phonasci. Actualment és el 
director titular de la JOF.


