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El festival Senglar Rock
es consolida a Lleida
El Parc Municipal de les Basses acollirà del 28 al 30 de juny la desena
edició del Senglar Rock, la tercera que se celebra a la ciutat de Lleida. El
festival, que està del tot arrelat a casa nostra, s’ha marcat com a objectiu
captar el públic lleidatà i professionalitzar-se. A més, enguany el càmping
se separa de la zona dels escenaris.
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l Senglar Rock compleix enguany deu anys i la tercera edició a
la ciutat de Lleida. El primer festival de la temporada estival dels
Països Catalans se celebrarà del 28 al 30 de juny al Parc
Municipal de les Basses i tindrà la participació d’una seixantena
de grups i artistes encapçalats pels brasilers Sepultura, Els Pets,
Paradise Lost, Blasted Mechanism, Fermín Muguruza, Obrint
Pas, The Toasters, Koma, Companyia Elèctrica Dharma i Lax’n
Busto, l’única formació que ha estat present des de l’inici del
certamen.
El director artístic del Senglar Rock, Xavier Fortuny, ha explicat
que “el Senglar és un festival plural, un gran aparador de la
música dels Països Catalans per l’ampli ventall d’estils musicals
representats”. El Senglar és una mostra de la producció musical
de l’any, amb les propostes més rellevants tant estatals com
internacionals, sense descartar grups novells i emergents, i amb
una important presència de grups de les comarques lleidatanes.
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Els organitzadors consideren que el recinte en el qual se celebra
el festival és un ”espai idíl·lic” , un parc públic amb una superfície
de 73.500 m2, cobert de gespa, vegetació i arbres, amb àmplies
zones d’ombra i una piscina a disposició dels assistents. Les
Basses acullen quatre escenaris i l’Espai Prades, la zona dance.

Foto superior: imatges del Senglar Rock 2006. Foto del mig:
presentació de l’edició d’enguany. Foto inferior: el grup Els Pets.

Com a novetat, aquest any el càmping (de 28.500 m2 amb
lavabos, dutxes, àrea de descans, enllumenat i recollida selectiva
de deixalles) se separa de la zona d'actuació i s’hi permetrà
l’entrada de tot tipus d’aliments i begudes. L’obertura de la piscina
anirà de 10 a 18 hores.
D’altra banda, l’organització s’ha marcat l’objectiu de començar
a professionalitzar el festival i per això impulsarà una jornada
professional per al divendres 29 de juny en la qual es convidarà
tots els regidors de cultura, tècnics i mànagers de Catalunya per
tal que visitin el certamen i puguin conèixer les noves propostes
d’artistes joves i emergents.
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Captar el públic lleidatà
Una altra de les novetats de la tercera edició lleidatana del
Senglar Rock són les entrades de nit a preu reduït que es posaran
a la venda perquè el públic de Lleida pugui entrar i conèixer el
festival i sentir bona música. Per 12 euros el dijous i 15 el
divendres o el dissabte, es podrà accedir al recinte del Parc de
les Basses a partir de les 24 hores i fins a quarts de 5 del matí.
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Pel que fa a l’abonament per a tot el Senglar Rock Lleida 2007,
ja es pot adquirir anticipadament per 55 euros fins el pròxim 27
de juny. Els abonaments per al divendres i el dissabte i les
entrades de dia també han sortit a la venda. Les entrades es
poden comprar per mitjà del sistema Servicaixa de “la Caixa”,
trucant al telèfon 902 33 22 11 i www.servicaixa.com.
Senglar Ciutat
Les activitats vinculades al festival comencen el dia 21 de juny,
Dia Internacional de la Música, amb el Senglar Ciutat, un seguit
d’actes vinculats a la música popular que s’allargarà fins al dia
28. Enguany el públic podrà gaudir de les actuacions al Cafè del
Teatre de Mushka (22 de juny) i Las Migas (dia 24), a més del
Festinoval als Camps Elisis (22 i 23 de juny).
A més, el Campus Rock, l’escola itinerant de pop-rock, es
desenvoluparà del 25 al 30 de juny i tindrà com a professors
Lluís Gavaldà, Mone, Marc Parrot, Toni Xuclà i Jimmy Piñol.
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