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Los investigados de Lleida por 
cortar la AP-7 no declaran en el 
cuartel de la Guardia Civil | PÁG. 11

ARNAU BARIOS, PREMIADO. 
El traductor de Térmens recibe el 
galardón Ciutat de Barcelona | PÁG. 37

SÁNCHEZ SE REUNIRÁ CON TORRA 
EL 6 DE FEBRERO EN BARCELONA. El 
presidente español mantiene la “hoja de 
ruta” y el PP pide que anule la cita | PÁG. 21

El exvicepresidente del Govern y 
líder de ERC, Oriol Junqueras, y 
los cinco exconsellers encarcela-
dos, Raül Romeva, Joaquim Forn, 
Josep Rull, Jordi Turull y Dolors 
Bassa, acudieron ayer al Parla-
ment para declarar en la comisión 
de investigación sobre la aplica-
ción del artículo 155 de la Cons-
titución, donde fueron recibidos 

con aplausos. Todos dejaron cla-
ro que no se arrepentían de la 
organización de la jornada del 
referéndum del 1 de octubre de 
2017. El primero en declarar fue 
Junqueras, quien insistió en que 
no renunciará al diálogo incluso 
con los que aplauden sus encar-
celamientos de una forma “entu-
siasta”.

Junqueras defiende el diálogo 
con “todos” y avisa de que el 
artículo 155 no les hizo desistir 

FOTO: Rafa Garrido (ACN) / Los políticos presos, ayer en el Parlament

Miquel Aguilà 
Exalcalde de Balaguer

la opinión

“El cierre del 
Cervantes se ha 
replanteado. ¿Por qué no 
el del Guimerà?” | PÁG. 7

560.723
Es el número de visitantes 
de Aigüestortes en 2019, 
que supone un 1,6% más 
que el año anterior 

dEl dato

| PÁG. 16

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Los operarios hicieron caer la enorme piedra, de 90 toneladas, que amenazaba con precipitarse a la carretera

Los geólogos temen más 
aludes en Mont-rebei y 
piden que siga ‘cerrado’ 

TEMA DEL DIA | PÁG. 3-4

Desaconsejan reabrir el acceso por Corçà hasta estabilizar el terrenoPÁG.13 ►

Adif estudia 
si es viable 
la estación 
de buses en 
sus solares
Los terrenos se encuentran si-
tuados cerca de la estación de 
tren y Adif comunicó ayer que 
está estudiando la cesión o la 
venta de dichos solares, después 
de la primera reunión con la 
Generalitat y la Paeria sobre la 
construcción de la estación de 
autobuses.

Así lo puso de manifiesto la aso-
ciación de empresas de automo-
ción con motivo de la presenta-
ción de Lleida Ocasió. Constató 
que en 2019 se vendieron casi 
31.000 coches, de ellos 23.000 de 
segunda mano, el 10 por ciento 
con una antigüedad no superior 
a un año.

El 74% de 
los coches 
vendidos      
en Lleida 
son usados

LOCAL | PÁG. 8

LOCAL | PÁG. 10

✓ Provocan la 
caída de una 
roca para 
reabrir la vía 
a Hortoneda
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Els geòlegs desaconsellen reobrir 
l’accés a Mont-rebei per Corçà en 
constatar un altre punt inestable
Ara s’haurà d’estudiar com sanejar la zona afectada del congost
Els geòlegs que han 
analitzat el camí del 
Congost de Mont-rebei, a 
la zona de Corçà, afectat 
aquest cap de setmana per 
una esllavissada conclouen 
que caldrà “sanejar un 
segon bloc que és inestable” 
per poder “reparar el camí”. 

Àger
JUDIT CASTELLÀ
Segons van confirmar fonts de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya a LA MAÑANA, el bloc 
que es va desprendre “era de vuit 
metres cúbics” i “s’ha constatat 
que hi ha un altre bloc, a prop, 
que és inestable”, amb la qual co-
sa, els experts aconsellen “sane-
jar el segon bloc” per poder mi-
llorar el camí d’accés al congost. 
La manera en què es sanejarà el 
bloc, però, s’haurà de detallar 
amb un altre estudi per concre-
tar-ne les tècniques.

Aquest camí s’ubica a l’accés 
de Corçà, el qual va ser tallat des-
prés que hi hagués un despreni-
ment. Ara, amb les conclusions 
fetes, haurà de ser l’ajuntament 
d’Àger qui en decideixi l’obertu-
ra, perquè n’és l’ens titular. De 
moment, el consistori no ha re-
but encara l’informe, que va de-
manar ell mateix, però un cop el 
rebin “haurem de mirar què es 
detalla i buscar una empresa per 
fer-ho”, segons va explicar l’alcal-
dessa, Mireia Burgués a aquest 
diari. Així mateix Burgués va afir-
mar que el més probable “és que 
s’hagi de trencar el bloc” i, per ai-
xò, “encara no hi ha previsió per 
reobrir l’accés”. 

CARRETERES TALLADES

D’altra banda, cal recordar 
que la carretera LV-9124, a Sant 
Esteve de la Sarga, continuarà 
tancada fins al set de febrer per 
garantir la seguretat. És un tram 
de tres quilòmetres que uneix els 
pobles de Guàrdia de Noguera, 
Moror i Sant Esteve de la Sarga. 
Aquesta decisió es va prendre 
des de la Diputació de Lleida, ens 
titular de la via. A hores d’ara, 
doncs, els accessos al congost ro-
manen tancats. 

FOTO: Marta Lluvich (ACN)/ Els operaris van fer precipitar la gran pedra amb un sistema d’airbag

Reobren la 
carretera 
d’Hortoneda 
en fer caure 
la pedra de 
90 tones

FOTO: Agents Rurals / Els geòlegs van inspeccionar la zona el dilluns

FOTO: ACN / Moment en què la pedra va caure a la carretera 

Hortoneda
ACN
Els veïns d’Hortoneda, al Pa-
llars Jussà, van poder sortir ahir 
del poble, després que durant 
aquest dimarts es fes caure la 
pedra, de més de 90 tones, que 
estava inestable i amenaçava 
de precipitar-se a la carretera. 
Els operaris, gràcies a un sis-
tema d’airbag, van fer moure 
la roca, que es va precipitar al 
costat de la carretera. Una mà-
quina va netejar el fang que 
s’havia acumulat a la via i es va 
donar pas alternatiu per circu-
lar per aquesta via, a l’espera 
de decidir què es fa amb la pe-
dra, que ara ocupa l’altra mei-
tat de la calçada. 

L’alcalde del municipi de 
Conca de Dalt, Martí Cardo-
na, va recordar que la vintena 
de veïns d’Hortoneda porta-

ven des del diumenge incomu-
nicats. En aquest sentit, l’única 
sortida que tenien la vintena de 
veïns d’Hortoneda era a través 
d’una pista forestal que les neva-
des dels darrers dies havien dei-
xat impracticables. Aquests veïns 
tampoc tenen cobertura de tele-
fonia mòbil. Cardona va aprofitar 
per lamentar la manca de finan-
çament per reparar les vies locals 
i va reclamar que administracions 
superiors com la Diputació o el 
Govern se’n facin càrrec. L’alcalde 
va afegir que ajuntaments petits 
no poden finançar la reparació de 
tots els quilòmetres.

La circulació per la carretera 
N-260 al seu pas per Pont de 
Bar continua fent-se amb pas al-
ternatiu després que la via, eix 
principal de comunicació entre 
les comarques de l’Alt Urgell i 
la Cerdanya, es va haver de ta-
llar dijous passat arran d’una 
esllavissada de roques i terra, 
produïda per les precipitacions 
registrades a la zona durant el 
temporal Glòria. Dotze hores 
després, s’hi va habilitar en un 

dels carrils un pas alternatiu re-
gulat per semàfors, mentre es 
treballa en l’estabilització del ta-
lús on havien tingut lloc els des-
preniments. Cal recordar que, al 
seu moment, d’entre els afec-
tats, hi va haver una seixantena 
d’estudiants de diversos munici-
pis de la Cerdanya, que utilitzen 
el transport escolar per despla-
çar-se a la Seu d’Urgell, que van 
haver de tornar a casa amb un 
tomb de més hora i mitja.

Es manté el pas alternatiu a 
l’N-260, al pas pel Pont de 
Bar, habilitat des de dijous
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Aigüestortes va rebre el 
2019 un total de 560.723 
visitants, un 1,6 per cent 
més que l’any anterior
La Vall de Boí i Espot concentren el 
major gruix de turistes amb el 72%
Espot
N.C./ ACN
El Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici ha regis-
trat el 2019 un total de 560.723 
visitants. La xifra representa un 
augment de l’1,6% respecte l’any 
anterior i trenca la tendència 
a la baixa produïda l’any 2018. 
D’aquesta manera, el parc se si-
tua per sobre del mig milió de 
visitants anuals per cinquè any, i 
es configura com un dels espais 
naturals protegits representatius 
dels Pirineus. Per sectors, Espot 
i la Vall de Boí són els municipis 
que concentren el gruix principal 
de visitants (72%). La resta es re-
parteixen per altres zones del Pa-
llars Sobirà i l’Alta Ribagorça, així 
com el Pallars Jussà i la Val d’Aran. 
Pels accessos de l’Aran hi van 
anar 64.489 persones i per la Vall 
Fosca 28.623. El senderisme, en 
qualsevol de les seves vessants 
(com ara travesses de l’estil de 
la Carros de Foc o Camins Vius) i 
l’alpinisme, són les activitats prin-
cipals, a més del gaudi del pai-
satge i del patrimoni cultural del 
territori. Durant l’any passat, els 
guies-interpretadors han acom-
panyat prop de 2.000 persones 
en diferents itineraris. 

FOTO: ACN / El Parc Nacional és un dels atractius turístics del Pirineu

Les esglèsies romàniques de la 
Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, 
van rebre l’any passat un total 
de 130.665 visitants, una xifra 
que s’apropa als resultats de 
l’any anterior 2018, tot i que re-
presenta un descens de més de 
mil visitants respecte a aquest 
mateix any, en que van visitar 
el conjunt romànic un total de 
131.721 persones. 

Els anys 2016 i 2017 van 
sumar xifres de récord, amb 
152.455 visitants l’any 2016 i 
147.176 personas el 2017.

Un dels projectes que el 
Consorci del Romànic  de la 
Vall de Boí abordarà aquest any 
2020 serà la museografia de 
l’esglèsia de Sant Joan de Boí, 
per a explicar l’origen del con-
junt romànic.

El conjunt romànic de la 
Vall de Boí perd mil visitants 

L’Aula Universitària de la Riba-
gorá va acollir en la seva darrera 
jornada una sessió sobre Clima i 
Aigua a la Ribagorça, a càrrec de 
Josep Antoni Plana Castellví, a la 

sala de plens del Consell Comar-
cal. Durant la sessió, Plana Cas-
tellví va presentar una tesi sobre 
aquest tema i es va engegar un 
debat amb tots els assistents.

L’aigua i el clima, a l’aula 
universitària de la Ribagorça

FOTO: N.C. / Moment de la jornada de l’aula universitària

LA SALA DE PLENS DEL CONSELL COMARCAL de 
l’Alta Ribagorça acollirà demà dijous 30 de gener a les 19.00 ho-
res la projecció del documental Trekking Baltoro, de Luis Miguel 
Sanz, organitzada per la biblioteca municipal del Pont de Suert. 
La presentació anirà a càrrec de Josep Monforte. El documental 
ha despertat l’interés dels aficionats al trekking en una comarca 
on la pràctica senderista és molt habitual.
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Festa de la Confraria del Pont
Els priors sortints de la Confraria de Sant Sebastià del Pont de 
Suert van celebrar el cap de setmana passat a Lleida la festa de la 
institució acompanyats dels confrares de Lleida. /FOTO: N.C.
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Pimec organitza 
una jornada sobre 
l’Aeroport de  
Lleida-Alguaire
PIMEC Lleida juntament amb 
la Secretaria d’Infraestructures 
i Mobilitat han organitzat pel 
proper 4 de febrer la jornada 
‘Una oportunitat per a l’activi-
tat industrial: l’aeroport d’Al-
guaire’, una infraestructura es-
tratègica per a la província amb 
capacitat d’impulsar l’activitat 
econòmica del territori poten-
ciant l’exportació i consolidant 
nous sectors d’activitats”.

El projecte cultural 
‘Biblioteques       
amb DO’ torna un 
any més a Tremp
L’Ajuntament de Tremp es su-
ma un any més, a través de la 
Biblioteca Pública Maria Bar-
bal, al projecte Biblioteques 
amb DO del Servei de Bibliote-
ques de la Generalitat de Cata-
lunya. Aquesta iniciativa pretén 
acostar la cultura del vi a les di-
ferents biblioteques públiques 
de Catalunya, un tret distintiu i 
autòcton.

Presenten el nou Diccionari 
de l’Aranès a l’Escola Oficial 
d’Idiomes de la ciutat de Lleida
La nova obra incorpora un total de 12.000 entrades
Lleida
REDACCIÓ
La sala d’actes de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Lleida va acollir ahir 
a la tarda l’acte de presentació 
del Diccionari de l’aranès i el No-
menclàtor de la Val d’Aran, que 
va anar a càrrec del president de 
l’Institut d’Estudis Aranesi-Aca-
demia Aranesa, Jusèp Loís Sans.
Sans destaca que amb la publi-
cació del Diccionari de l’aranès 
“hem fet realitat el valor emocio-
nal de la llengua, hem donat im-
portància a la tècnica i a la cièn-
cia, però també als sentiments”. 
Sans afegeix que “la nostra llen-
gua és l’ànima del nostre poble, 
i conté els aspectes bàsics del 
nostre esperit i per això la codi-
ficació de l’aranès implica el res-
pecte total de totes les formes de 
la nostra llengua”. Els treballs del 
Diccionari van començar el des-
embre de l’any 2016 acomplint la 

FOTO: T. Alcántara / Un moment de la presentació ahir a Lleida

petició dels col·lectius educatius 
de la Val d’Aran i del Conselh Ge-
nerau d’Aran que van encarregar 
la seva elaboració a l’IEA-Acadè-
mia aranesa dera lengua occita-
na. El Diccionari està fet amb la 

voluntat de convertir-se en una 
eina d’ús escolar que pugui ser 
utilitzat més enllà de l’estudi. 

El Diccionari està composat 
per gairebé un total de 12.000 en-
trades.
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L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques ha tret a licitació la con-
tractació del  subministrament 
d’una màquina escombradora 
mitjançant contracte d’arrenda-
ment financer, conegut popular-
ment com a rènting,  per import 
de 220.812,96 euros (IVA inclòs), 
i per un període de 48 mesos. 
La primera tinent alcalde, Nú-
ria Palau, va exposar ahir que 
la contractació es realitza donat 

que l’actual màquina escom-
bradora s’ha quedat petita, es-
pecialment per als carrers més 
grans i amples. Així, l’actual es 
destinarà a la neteja dels carrers 
del Centre Històric de la capital 
garriguenca, ja que són de més 
difícil accés, i la nova s’utilitzarà 
per a la resta de la població.
Es considera convenient lici-
tar-ne el contracte mitjançant 
procediment obert.

Les Borges treu a licitació 
el subministrament d’una 
màquina escombradora

FOTO: Aj.Borges / Imatge de la màquina que s’adquirirà

Tàrrega presenta un pressupost 
que ascendeix a 17,8 milions
Els nous comptes aposten per les 
àrees socials, l’educació i la cultura
Tàrrega
REDACCIÓ
L’Equip de Govern de l’Ajunta-
ment de Tàrrega va presentar 
ahir la proposta de pressupost 
municipal corresponent a l’exer-
cici 2020. Els nous comptes as-
cendiran a 17.862.429 euros, xi-
fra un 2,8% inferior als comptes 
de l’any 2019. Sumant els 8.000 
euros de la Societat Urbanística 
Municipal d’Habitatge Social de 
Tàrrega (SUMTA) i 1.109.200 eu-
ros de l’EPEL Fira Tàrrega, l’im-
port consolidat per al 2020 as-
cendeix fins als 18.979.629 euros. 
El nou pressupost s’ha dissenyat 
amb pragmatisme i ajustant-se 
a una reducció prevista d’ingres-
sos (s’estima, per exemple, que 
les recaptacions de l’IBI urbà i les 
plusvàlues baixin un 1,75% i un 
33% respectivament). Tot i això, 

FOTO: Aj.Tàrrega / Presentació dels nous comptes, ahir a Tàrrega

Tàrrega fa un esforç financer per 
augmentar la dotació destinada 
al personal (amb millores sala-
rials i creació de noves places) i 
per mantenir les partides desti-
nades a despeses corrents i sub-
vencions. Així ho van destacar Al-

ba Pijuan Vallverdú, alcaldessa de 
Tàrrega i portaveu del grup ERC-
MES-AM; Daniel Esqué, regidor 
de Finances i Transparència i por-
taveu del grup CUP; i Silveri Caro, 
regidor portaveu del grup PSC.

“Tàrrega sobresurt pel dina-

misme del seu teixit associatiu i 
som conscients que hem de con-
tinuar apostant tant per l’activitat 
pròpia com del teixit associatiu”, 
han afirmat des de l’Equip de 
Govern referint-se al treball per 
mantenir les subvencions destin-
ades a entitats. També van qua-
lificar el nou pressupost com a 
“realista, sòlid i de transició, i que 
avança les línies d’acció que s’ac-
centuaran a partir de l’any 2021”, 
han assenyalat els tres portaveus. 
L’esborrany del pressupost es 
presentarà tot seguit a l’oposició i 
al Consell Municipal de Participa-
ció Ciutadana. Posteriorment, el 
dijous 13 de febrer, es convocarà 
la sessió extraordinària del Ple en 
què s’aprovaran els comptes.

A grans trets, el pressupost 
de l’exercici 2020 aposta per les 
àrees socials, la protecció dels 
sectors més vulnerables garan-
tint la cobertura de necessitats 
bàsiques així com el foment de 
l’educació i la cultura. Així queda 
reflectit també en la despesa per 
programes amb 2,8 M.€ assignats 
a benestar comunitari.
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El poderoso metal de tres grupos 
de Lleida se une en un triple bolo
Noisedrome, Hollow Cry y Niu de Corbs descargan en vivo  
sus respectivos repertorios el próximo viernes en La Boîte
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
El metal se apodera de La Boîte 
en las vísperas del mes que la sala 
celebrará su 15º aniversario con 
la actuación este viernes (21.30 
horas. 10 euros) de tres podero-
sas bandas: Noisedrome, Hollow 
Cry y Niu de Corbs que saltarán al 
escenario por este 
mismo orden. 

Noisedrome es 
una metalera ban-
da leridana que 
funcionó a tope en 
la primera déca-
da del nuevo siglo. 
“Tocamos metal 
con letras en inglés. 
No es fácil en es-
te país ni en estos 
días”, afirmaban en 
sus comienzos los 
componentes de 
esta banda, desve-
lando que la finalidad era “tocar y 
grabar música por puro placer, sin 
esperar nada a cambio”.

‘December’s in Bloom’ es el tí-
tulo del álbum de debut de Noi-
sedrome que quedó como legado 
cuando a finales de 2009 confir-
maban que se separaban. La ban-
da, que fue finalista en la primera 
y en la tercera edición del Pepe 
Marín Rock, confirmaron a fina-
les de 2018 que emprendía una 
nueva etapa con la ‘renovación’ 
de sus filas y nuevos temas.

El ‘frontman’ Javi Filella sigue 
al pie del cañón con algunos de 
sus fieles escuderos defendien-
do un repertorio que incluye la 
mayoría de los nueve temas de 
su brillante álbum de debut y al-
guna versión, presumiblemente 
de Pantera y Körn, entre otros. 
El proyecto más inmediato es la 

grabación de 
una nueva refe-
rencia.

Hollow Cry 
es una joven 
formación de 
metalcore de 
Tremp que se 
dio a conocer 
con el nombre 
de Winter Sha-
des por los mu-
nicipios de su 
comarca hasta 
que en 2017 
quedó finalista 

del XIV Pepe Marín Rock. El gru-
po nació con la vitola de apostar 
por un estilo duro y enérgico con 
claras referencias a grupos como 
Pantera, Trivium o Motörhead.

Al año siguiente optaron por 
el cambio de nombre pasando a 
llamarse Hollow Cry y logrando 
publicar en septiembre de 2018 
su disco de debut, ‘From ashes 
to flames’, grabado en el leridano 
Nomad Studio. Como promoción 
se extrajo la pieza ‘Last call’ que 
se convirtió en videoclip.

FOTO: Noisedrome / ‘December’s in Bloom’ es el álbum que la banda publicó antes de separarse en 2009
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E se fraude del Salón de la Fa-
ma del Rock and Roll se lo 
podrían meter por donde les 

quepa. Este mes se han dado a co-
nocer los ‘elegidos’ de este año en-
tre los 16 nominados y la verdad 
es que el resultado es para que se 
lo hagan mirar. Las bandas y artis-
tas que ingresarán son The Doobie 
Brothers (por fin), Depeche Mode, 
Nine Inch Nails, The Notorious BIG, 
T. Rex (ya era hora) y Witney Hous-
ton, que debería hacer rock y na-
die lo sabía. Lo que más me moles-
ta es que encima algunos medios 
titulen el listado con el logro de es-
ta cantante cuando se han vuel-
to a quedar fuera, ni más ni me-
nos, que Motörhead, Judas Priest, 
Soundgarden, Thin Lizzy y Pat Be-

MELO-MALO
Andrés Rodríguez / andresdrodriguez@lamanyana.es

No tomarás el nombre de rock en vano...
son la sangre que fluye por las ve-
nas de todos nuestros negocios”. 
Ya lo ha dicho bien, es un negocio 
puro y duro, porque desde que se 
creó en abril de 1983 en su nómina 
figuran muchos nombres a los que 
el rock les brilla por su ausencia. 
Siempre he criticado este ‘invento’ 
especialmente porque hasta hace 
sólo un lustro no habían entrado 
bandas como los mismísimos Deep 
Purple, esos que me llevaron a mí 
(y supongo que a muchos más) a 

ser rockero de por vida cuando aún 
era tierno mancebo. Sin embar-
go, figuran nombres más propios 
del pop u otras sustancias los cua-
les no voy a desvelar por elegancia. 
Los autores de discos imprescindi-
bles del rock como ‘Machine Head’ 
o ‘Made in Japan’, considerado por 
muchos el mejor directo de la his-
toria, no lograron la distinción has-
ta 2016 es decir que tuvieron que 
esperar 44 años desde que lanza-
ron en 1972 el legendario tema 

‘Smoke on the water’, tan conoci-
do como la ‘Novena Sinfonía’ de 
Beethoven o el hortera ‘Paquito 
el Chocolatero’. El requisito funda-
mental para poder acceder a este 
club estipula que la primera graba-
ción del artista o banda en cues-
tión debe haberse editado al me-
nos hace 25 años. Con los únicos 
que han dado en el clavo hasta la 
fecha fue con los exquisitos Pearl 
Jam que fueron elegidos en 2017 
cuando precisamente celebraban 
sus bodas de plata. La ceremonia 
de ingreso se celebrará en Cleve-
land el próximo 2 de mayo don-
de tendríamos que reivindicarnos 
pregonando a los cuatro vientos 
aquello de ‘No tomarás el nombre 
de rock en vano’... Oh yeah!

natar, además de Krafwert, MC5, 
Dave Matthews, Rufus Featuring 
Chaka Khan y Todd Rundgren. Se-
rá cuestión de hablar cara a cara 
con John Sykes, el presidente en-
trante del reconocido museo pa-
ra recordarle alguno de los man-
damientos del rock’n’roll quien, ni 
corto ni perezoso, ha dicho que 
“quiero mostrar, a tanta gente co-
mo sea posible, la increíble música 
que nos rodea”, aunque luego se le 
vé el plumero al afirmar que “ellos 

En marzo del año pasado, Ho-
llow Cry formó parte de una gira 
de nueve conciertos por Estados 
Unidos y Canadá, compartiendo 
cartel con Wolfheart y Swallow 
The Sun, abriendo todos ellos pa-
ra los cabezas de cartel, los finlan-
deses Children Of Bodom.

Niu de Corbs es el nuevo pro-
yecto en solitario de metal oscuro 

del guitarrista leridano Daniel Co-
rax, uno de los antiguos compo-
nentes de los ya extintos Nebulah 
que lideraba el cantante Andrés 
Martín y que ganaron en el 2008 
el V Pepe Marín Rock, que les lle-
vó a actuar en el defenestrado 
festival Senglar Rock cuando se 
hacía en Lleida, concretamente 
en Les Basses. 

‘Foscúria’ es el título de su 
carta de presentación y para los 
directos cuenta con músicos de 
sesión de diferentes formaciones 
del país, como por ejemplo Ar-
nau, baterista de los valencianos 
Noctem -que actuaron en el Ben-
Rock de hace dos años- y otros 
grandes instrumentistas de la es-
cena del metal extremo nacional.
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