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ESPECTACLES

L’empresari Joan Planes, de Fluidra, 
presideix el Patronat de la Simfònica
«Significarà un salt estratosfèric», valora el gerent de l’orquestra, Albert Sampablo
A partir d’un simple 
projecte personal, 
Tempresari 
sabadellenc Joan 
Planes ha creat una 
autèntica multitucional: 
el Grup Fluidra que 
està implantat en 42 
països, distribueix 
a un total de 170 i 
dóna treball a 3600 
persones. Ara aportarà 
coneixement i acció a 
l’Orquestra Simfònica 
del Vallès (OSV).

JOSEP ACHE

Joan Planes Vila, de 72 anys 
d'edad i enginyer mecànic de 
formació, va ser nomenat 
ahir president del Patronat de 
la Fundació de la OSV. Fins 
ara, aquest càrrec havia es
tat aparellat al de president 
del consell d’administració de 
la OSV, que està organitzada 
com a societat anònima for
mada pels propis músics. Al 
Patronat de la Fundació, però. 
hi destacava la presència més 
aviat honorífica de personalis- 
tat de la música, la cultura i la 
empresa.

L'entrada de Joan Planes 
és més un canvi de concepte 
que de noms. «Per la Simfò
nica no tan sols significarà 
una millor vinculació amb la

societat i, molt en particular 
amb Sabadell i el territori del 
Vallès», va valorar ahir a DS 
Alberto Sampablo, gerent de 
l'orquestra. I, amb tant o més 
èmfasi va destacar la «capaci
tat empresarial i la sensibilitat 
social i cultural» del nou presi
dent. «Sens dubte, serà impor- 
tantíssim per l’orquestra», va 
concloure.

Concideix amb l’ànim de Joan 
Planes. «Estic molt il·lusionat

amb el repte de contribuir en 
la millora de tots els àmbits 
d’un bé cultural tan important 
com és una orquestra, amb la 
rellevància i compromís social 
i musical de l’OSV, contribuint 
amb el meu esforç a promou
re la cultura i en especial, la 
cultura catalana», van ser les 
seves primeres paraules com 
a president del Patronat.

Al llarg de 27 anys, la Sim
fònica ha reeixit a autofinan-

çar-se El programa Òpera a 
Catalunya, i les temporades 
de deu concerts al Palau i sis 
a Sabadell són la base de la 
qualitat artística que ha asso
lit i la principal font d’ingresos. 
Però no és prou. A la Simfòni
ca li calen més actuacions per 
sobreviure.

Reforç institucional
En una nota de premsa que va 
fer pública ahir, la OSV va in

dicar que Joan Planes «també 
ha destacat la seva voluntat de 
reforçar el paper de l'orquestra 
en I' àmbit institucional dintre 
del teixit que conformen el 
conjunt d’ajuntaments de la 
comarca del Vallès. Entre les 
seves propostes, també s'in
clouen accions de millora artís
tica de l ’entitat i el desenvolu
pament de noves mesures de 
transparència econòmica». La 
il·lusió és compartida ■

La Simfònica toma 
a La Faràndula per donar 
relleu a la sarsuela
Aquest dijous, amb dos grans solistes

J.A.

Amb les millors romances 
d’amor del repertori sarsue- 
lístic, la Simfònica presenta 
aquest dijous (21 h) a La Fa
ràndula el tenor Alejandro Roy. 
que acaba de rebre el premi al 
millor cantant entre els que la 
passada es van produir al Tea
tro Campoamor d'Oviedo.

Farà parella amb la soprano 
Carmen Solis, que ara fa un

any va captivar el públic sa
badellenc en aquest concert 
antològic de la sarsuela que 
en les darreres temporades la 
Simfònica ha convertit en un 
clàssic de la seva programa
ció. amb un públic creixent.

Després de l’estrena a 
Sabadell, la Simfònica repeti
rà el mateix concert al Palau 
de la Música Catalana (10 
de desembre) i a Sant Boi de 
Llobregat (8 de desembre) ■

ESTEVE BARNOLA

La soprano Carmen Solís amb la Simfònica. Al cap d’un any, toma aquest dijous a La Faràndula


