
 

 

RECITAL DE PIANO A CÀRREC 

DE LA PIANISTA 

JÚLIA FORTUNY CASTELLANO 

DIA: divendres dia 24 d’abril 

HORA: 19:30h  

LLOC: Auditori Escola Municipal de Música de Riudoms 

Entrada Lliure  

Júlia Fortuny Castellano, nascuda a La Selva del Camp, inicia els 

estudis musicals en l’especialitat de piano amb la professora Neus 

Vila a l’Escola Municipal de Música del seu municipi. Posteriorment 

continua la seva formació al Conservatori de Música de Vila-seca on 

rep classes de Jordi López Roig. Acaba el Grau Professional amb el 

Premi extraordinari en l’especialitat de Piano i de Música de Cambra.  

Cal destacar les  actuacions  a  sales  importants  com l’auditori  de  

Santa  Llúcia  i  el Castell de La Selva del Camp, el teatre Principal de 

Valls, l’auditori Pau Casals del Vendrell, el teatre Bartrina i el Círcol 

del Teatre Fortuny de Reus, al Teatre Atlàntida de Vic i a l’Auditori 

Josep Carreras de Vila-seca. Ha estat premiada amb una menció 

d’honor l’any 2012 i amb el Premi l’any 2013, en el Concurs d’Estudi 

Obligat i Obra polifònica del Conservatori de Vila-seca. L’any 2013 

també guanya el tercer premi de la categoria B al Concurs de piano 

de Vilafranca del Penedès.  Des de l’any 2010 ha estat seleccionada 

per participar en diferents classes magistrals amb el professor emèrit 

Cecilio Tieles. L’any 2011 i 2014 participa amb el seu grup de cambra 

a classes magistrals amb Diana Baker.  Ha participat en les tres 

edicions del curs internacional de MusicFestival Vila-seca des de l'any 

2012.  Actualment  està  estudiant  primer  de  grau  superior  en  

l’especialitat  d’interpretació clàssica  i  contemporània  de  piano  a  

l’Escola  Superior  de  Música  de  Catalunya (ESMUC) amb el 

professor Pierre Réach.   

Repertori:  

Pour le piano....................................................C. Debussy  

Allegro op. 8.....................................................R. Schumann  

Balada núm. 4 op. 52 en fa menor....................F. Chopin  

Scherzo núm. 2 op. 31 en si b menor................F. Chopin 


