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EL  PALAU  DE  LA MÚSICA  PUJA NOU LLOCS  ENTRE LES  ENTITATS
CULTURALS VALENCIANES MÉS VALORADES

Dimecres, 9 de febrer. Palau de la Música

El Palau de la Música ha pujat nou llocs entre les entitats culturals
valencianes més valorades, segons l’estudi de l’Observatori de la Cultura
el  2021,  que acaba de publicar  la  Fundación Contemporánea.  Dins del
rànquing dedicat a la Comunitat Valenciana, l’estudi situa al Palau de la
Música en el lloc nou amb un 11,1%, recuperant nou posicions respecte a
l’any 2020. 

La  presidenta  del  Palau  de  la  Música,  Gloria  Tello,  ha  valorat  molt
positivament esta dada, ja que “malgrat haver patit tot el sector cultural un any
2021 marcat per la pandèmia, vàrem oferir una programació diversa, d’interés i
de  molta  qualitat,  amb  les  mesures  sanitàries  adequades  per  al  correcte
desenvolupament de les nostres activitats”. El director del Palau, Vicent Ros,
també s’ha mostrat molt content per esta pujada “reforçada pel fet que hem de
desenvolupar bona part de la nostra programació en uns altres llocs, un esforç
que s’ha vist reflectit en l’informe publicat”.

Una pujada que respon a una àmplia  programació que inclou els  23
concerts  de  les  temporades  d’Abonament  d’Hivern  i  Primavera  “José  Iturbi
2021”  i  Tardor  “VLC,  Ciutat  i  Música”,  protagonitzades  per  l’Orquestra  de
València i amb la visita de l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinski de Sant
Petersburg amb Valery Gergiev, i que van ser desenvolupats a l’Auditori de Les
Arts i el Teatre Principal. També els 24 concerts del cicle “Cambra al Palau”; les
5 activitats  de “Menut  Palau”  i  les huit  conferències de “Literatura i  Música
Pop...,  al  Palau”,  totes desenvolupades a l’Almodí.  Com també va ser  molt
important  els 10 concerts del XXIV Festival de Jazz i 5 del cicle “Jazz als barris
i  pobles  de València”,  així  com els  huit  concerts  a  l’aire  lliure,  del  6  al  10
d’octubre  als  Jardins  del  Palau,  protagonitzats  per  la  Banda  Simfònica
Municipal  de  València,  la  Banda  de les  Societats  Musicals  de  la  Ciutat  de
València, així com els del cicle de “Rock, pop..., al Palau” amb Revolver, Sole
Giménez, Badlands, Lisasinson, Julio Bustamante & Lavanda i Sienna.


