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La nova edició del Danseu Festi-
val, que ha convertit la localitat 
tarraconina de Les Piles de Gaià 
en la capital de la dansa, va tan-
car amb força èxit, ja que més 
de 1.000 espectadors han gaudit 
dels quinze espectacles, de com-
panyies de vuit països, que han 
inclós el circ i més arts escèni-
ques. 

El Danseu 
tanca la seva 
6a edició amb 
1.000 visitants

Koers i Zoo, destacats 
del cap de setmana 
musical a Ponent
Cubells, Torregrossa, Rialp o Àger 
celebren concerts de Festa Major
Aquest cap de setmana 
l’oferta musical en terres 
lleidatanes és nombrosa en 
diferents localitats, la major 
part enmarcada en les 
respectives Festes Majors.

Lleida
REDACCIÓ
Els amants de la música a Ponent 
ho tindran complicat per escollir 
el concert, ja que més d’una vin-
tena de concerts, la majoria de 
Festa Major, se celebraran aquest 
cap de setmana. 

Avui divendres, les cites més 
importants són a Cubells, amb 
Doctor Prats liderant el carte-
ll; a Torregrossa, en un concert 
en què destaca el grup valencià 
Zoo; Àger, que acull l’actuació 
de Kalikenyos; Albelda, amb Ita-
ca Band i els lleidatans Koers, o 
Rialp amb Atupa i Smoking Souls. 
Altres concerts previstos són el 
de Radio Reggae al Búnker de 
Golmés, Carlitos Miñarro al Tas-
timotant de Tàrrega, MuntBand a 
Linyola, The Targarians a Castell-
nou d’Olugues, The Pink Goats a 
Maials o Mano’s Rock a Talarn.

Demà dissabte tornarà la mú-
sica als escenaris. Koers farà do-
blet en un concert a Maldà en 
què estarà acompanyat de Getru-
dis i Hey Pachucos; a Torregrossa 
continua la Festa Major amb l’ac-
tuació dels manresans Gossos; a 
Rialp serà el torn de Banda Neón; 
a Albesa actuaran A Kontra Ko-
rrent i MuntBand; Sense Sal se-
ran els protagonistes a Massote-
res, mentre que Bellaguarda acull 
el concert de Deskontrol, Maials 
el de La Banda del Coche Rojo i 
l’Espluga Calba el de La Terrasseta 
de Preixens.

FOTO: Danseu Festival / Imatge d’un dels espectacles representats

Romanic Musicau a Tredós

Albert Pià, al Museu Casa Rull

El cicle Romanic Musicau, que enguany celebra els 20 anys, ofereix 
el seu tercer concert a Santa Maria de Cap d’Aran a Tredós, amb 
l’actuació del Trío Reicha. /FOTO:  C. Sánchez

El Museu Casa Rull a Andorra acull avui (22.00 hores) l’actuació 
del guitarrista i concertista internacional andorrà Albert Pià, que 
oferirà el recital Fantasia iberoamericana. /FOTO:  G. d’Andorra

El Sam Sam Festival, que se ce-
lebra demà dissabte a la locali-
tat de Cunit i està organitzat per 
l’associació sociocultural llei-
datana Reacció Cultural, tindrà 
com en cada edició una marca-
da vessant solidària. El festival 
té com a finalitat col·laborar en 
el desenvolupament de l’escola 
Kalasans, que es troba al barri 
Sam Sam III de Dakar, la capital 
del Senegal, un projecte iniciat 

pel professor Ferran Sans. El fes-
tival comptarà amb tres escena-
ris. A partir de les 12.00 hores, 
a l’escenari acústic actuaran Ma-
bel Flores, Ferran Exceso, Daniel 
Higiénico i De La Carmela. A l’es-
cenari elèctric tocaran, a partir 
de les 22.00 hores, Sharif, Lágri-
mas de Sangre i Fyahbwoy. Al re-
cinte Sam Sam (19.00 hores) es 
farà un festa Holi i una batucada 
amb Tympanum.

Mabel Flores lidera el cartell 
d’un Sam Sam Festival 
marcat per la solidaritat

FOTO: L.M. / Mabel Flores Project és un duet de Terrassa

FOTO: Koers / El grup lleidatà Koers oferirà el seu reggae avui a Albelda i demà a Maldà
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