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2a quinzena de setembre de 2012

CONCABELLA

Èxit d’assistents als actes
El Festival de Música ofereix tres
programats a la Festa Major concerts amb professionals del país
CERVERA
Cervera va celebrar entre
el 21 i el 24 de setembre la
seva Festa Major amb una
molt bona assistència de
públic a tots els actes programats.
La festa es va iniciar a la
Sala de Plens de la Paeria
amb el reconeixement de
la ciutat a la Coral Ginesta
per la seva trajectòria i les
seves destacades actuacions d’àmbit nacional i internacional.
A continuació, des del balcó de la Paeria, Armand
Forcat va llegir el Pregó.
La Trobada de Gegants, el
dissabte a la tarda, va tornar a omplir de públic els
carrers cèntrics i la plaça
Major. A més dels Geganters i Grallers de Cervera,
hi van participar els grups
de percussió local Band Tokades i Bombollers de Cervera, i onze colles geganteres d’arreu del país.
L’innovador concert de
cor i campanes ‘Tocs del
temps’, amb la Coral Ginesta i els Campaners de
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Cervera, diumenge a la
tarda, va ser seguit per un
nombrós públic a la plaça
Major.
S’ha de destacar també
l’assistència massiva als
concerts del pavelló polivalent, amb Tremendos divendres, i Pastorets Rock,
Guten Plan i The Pink Goats dissabte.
L’òpera bufa La Canterina,
amb alumnes de cant del
Conservatori Municipal, va
exhaurir totes les localitats
de les tres representacions
al Museu Comarcal.

L’obra Burundanga, dins
del 14è Cicle de Teatre
‘Apassiona’t’, també va registrar una bona entrada
al Gran Teatre de la Passió,
dissabte a la nit.
Pel que fa al dilluns, es
va consolidar com el dia
dedicat especialment als
infants, amb la matinada
de tabalers i percussió, al
matí, i la sortida del seguici infantil de festa major i
Ball Parlat, a la tarda. Cal
destacar l’augment de la
participació any rere any
en aquests actes.

GUISSONA

El Festival de Música de
Concabella arriba enguany
a la seva vuitena edició
amb un programa que inclou, com és habitual, tres
concerts de qualitat interpretats per músics joves
del país.
La primera actuació, que
tindrà lloc el proper dissabte dia 6 d’octubre, anirà a
càrrec dels flautistes Claudi Arimany, Júlia Gállego
i Enric Riblata. D’arimany
no fan falta gaires presentacions ja que és un vell
conegut del festival, es pot

dir que actua a Concabella
des de les primeres edicions, igual que Ribalta, un
dels principals organitzadors ja que la seva família
resideix en aquesta localitat de la Segarra.
El dia 27 del mateix mes,
es podrà veure un recital
de trio de corda en el qual
actuaran les solistes de la
Camerata de la Schubertíada Cati Reus (violí), Anna
Puig (viola) i Laia Puig (violoncel).
Finalment, el dia 10 de novembre arribarà Alba Ven-

tura, que farà un recital de
piano i actuarà en benefici
d’Aldees Infantils SOS de
Catalunya.
Com ja és habitual, tots
els concerts se celebraran
a la sala gran del reformat
castell de Concabella, a
les 7 de la tarda. El prue de
l’entrada és de 7 euros per
persona.
Amb la voluntat d’oferir
una programació d’alta
qualitat i de referència dins
del país, els organitzadors
preparen des de fa vuit
anys aquest festival amb
un pressupost molt limitat,
uns 7.000 euros.
Enric Ribalta, flautista professional i un dels principals organitzadors, explica
que el festival es finança
amb les entrades i amb
la col·laboració voluntària
dels veïns que fan donatius.
Ribalta també explica que
a banda de promoure la
música de qualitat i del país, “l’objectiu del festival és
sobretot donar a conèixer
la nostra petita població i
la seva joia, el castell”.

SEDÓ

Els nascuts el 1962 rememoren
el passat de Guissona
AJUNTAMENT DE GUISSONA

Organitzen el 5è concurs de
carabasses gegants el dia 6
LAIA PEDRÓS

Els nascuts el 1962 a Guissona, que enguany compleixen
mig segle de vida, van celebrar el passat 22 de setembre una festa en la qual van
convidar a tots els veïns de
la localitat.
La festa va començar amb
un passeig sota els porxos
de la plaça Major, un recorregut en el qual s’hi podien
trobar fotografies de persones que havien viscut a la
vila. Aquest recorregut fotogràfic també es va publicar
en el llibre Ara fa 50 anys
quan vam arribar a Guissona,

que parla de com era el poble, l’església ,els carruatges,
l’escola, els bars, el cinema,
les botigues, entre d’altres.
El llibre és un homenatge al
veí de Guissona Joan de Cal
Mestret.

Així mateix, els nascuts el
1962 a Guissona van oferir
un espectacle a la plaça
Major on van mostrar als
assistents anuncis de la ràdio, del programa de la Festa Major i música de l’època.

Sedó, nucli agregat de Torrefeta i Florejacs, organitza per al proper dissabte
dia 6 d’octubre el ja tradicional concurs de carabasses gegants i la segona Mostra de la Terra que
espera reunir una vintena
d’artesans. El certamen
es podrà visitar de 10 del
matí a 6 de la tarda.
Val a dir que l’any passat,
Joan Codina de Sant Feliu
de Codines va guanyar el
quart concurs de carabasses gegants amb una
carabassa que pesava 345

kilos. Al concurs s’hi van
presentar més d’un centenar d’exemplars d’horticultors procedents de
diferents poblacions de la
comarca i de la resta de

Catalunya.
Els organitzadors valoren
positivament el nombre
de participants que any
rere any es veu incrementat.

