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Concert amb motiu del primer
aniversari dels Bucs d’Assaig
Els Bucs d’Assaig Musical
de la Regidoria de Joventut,
situats a l’equipament juvenil El Mercat, a la Bordeta,
han celebrat el seu primer
any de funcionament. Per
commemorar aquesta data
es va preparar un cap de
setmana amb diferents actes lúdics oberts a tots els
ciutadans.
El divendres, 15 de desembre, els bateries dels grups
de rock català Els Pets i
Lax'n’Busto, Joan Reig i
Jimmy Piñol, van fer una
xerrada adreçada als usuaris de l'equipament. Sota
el títol “Jo vull tenir una
banda de rock. De la il·lusió
a la realitat” els músics van
parlar sobre les seves experiències en el món del
rock. Per la seva banda, el
paer en cap, Àngel Ros, i
la regidora de Joventut,
Montse Mínguez, van assistir a la tertúlia i van animar tothom a continuar utilitzant aquest espai.
El dissabte, 16 de desembre, una representació de
grups que assagen regularment als Bucs i que han
utilitzat l’equipament durant
aquest darrer any van oferir
un concert maratonià conjunt a la sala d’actes del
Mercat, en el qual es va
poder escoltar una mostra
de la música que han pre-
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El grup Exterior, durant el concert maratonià ofert per algunes de les formacions que assagen regularment als Bucs.

parat durant l’any en aquest
servei municipal. L’entrada
va ser lliure. Van ser més
de sis hores de música en
què el públic va poder escoltar els grups Cronistes,
Quimera, Echoes, Exterior,
El Octavo Arte, Jaguars, La
Otra Cara de la Moneda,
Atención al Cliente, Ilegal

Conexion, The Beks, Bang
Bang Darling i No Frost,
entre d’altres.
Els Bucs són un equipament que, impulsat per la
Regidoria de Joventut, és
adreçat a joves, grups novells, grups amateurs i entitats amb la música com

Més de sis hores de música oferta
per grups que assagen regularment
a l’equipament del barri de la Bordeta

a centre d’interès. El servei
consta de tres sales d'assaig insonoritzades i completament equipades destinades al lloguer per hores,
una sala de concerts de 180
m2 pensada per fer-hi espectacles de petit format,
una programació periòdica
de tallers i cursos impartits
per músics professionals i
de renom i un estudi
d'enregistrament al qual els
usuaris tenen oportunitat
d'enregistrar maquetes i
petits projectes.

CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DE MAIG I DE LES FESTES DE TARDOR
L’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Lleida (IMAC) convoca els concursos
de cartells per anunciar la Festa Major de Maig i les Festes de la Tardor del 2007. Els originals
de la Festa Major de Maig s’han de lliurar del 21 al 23 de març de 2007, entre les 9.00 i les
14.00 h, a la seu de l’IMAC, i el text ha de ser el següent: “Festa Major de Maig 2007, Sant
Anastasi. Del 10 al 13 de maig de 2007”. S’estableix un premi únic de 2.200 euros i el veredicte
es donarà a conèixer el 29 de març de 2007. Els cartells de les Festes de la Tardor s’han de
lliurar del 22 al 24 d’agost de 2007, entre les 9.00 i les 14.00 h, a la seu de l’IMAC, i el text
ha de ser: “Festes de la Tardor 2007, Sant Miquel. Del 28 al 30 de setembre de 2007”. El
premi puja a 1.500 euros i el veredicte es donarà a conèixer el dijous, 30 d’agost de 2007.
Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

