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La 3a edició
del Mamapop
recull 25.000 €
per a recerca
Les dues sessions a l’Auditori
van exhaurir les entrades
Lleida
REDACCIÓ
Amb el cartell “entrades exhaurides” l’Auditori Enric Granados
va acollir les dues sessions de
Mamapop, el concert i espectacle musical benèfic que s’ha
dut a terme en dues sessions, a
les 19.00 i a les 22.00 hores. Segons va explicar Manel Simon,
president de l’associació Mamapop promotora de l’espectacle,
“estem molt emocionats per la
generosa resposta dels lleidatans, que ens permetrà entregar

25.000 euros a l’Institut de ecerca iomèdica de Lleida gràcies a
les seves aportacions”. Amb les
xifres d’avui, el Mamapop haurà
aportat a l’I un total de 0.000
euros en tres anys destinats a la
investigació de la variant HE 2
del càncer de mama, que es detecta en un 20% dels casos en
què es diagnostica la malaltia. Simon ha afegit: “L’èxit d’avui ens
dóna ànims per seguir pensant
en futures edicions, amb noves
propostes, com sempre, de qualitat. Esperem tornar a sorprendre
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el 2017”.
3A EDICIÓ AMB POP ROCK 80’
El Pop oc dels 0’s ha estat
l’eix de la tercera edició del concert i espectacle musical benèfic
Mamapop 201 . L’edició d’enguany ha reunit una orquestra de
m sics de diferent procedèn-

cia units excepcionalment per a
aquest espectacle, formada per
l’Orquestra pop-roc Mamapop,
m sics de l’Orquestra Simfònica
ulià arbonell i alumnes del onservatori l’Intèrpret, amb les veus
d’Alicia Torrelles i Toni Gilabert.
Mamapop 2015 està promogut pel lleidatà Manel Simon i

Barbero, fundador de l’Associació Mamapop per a la recerca
en càncer de mama. El omitè
Organitzador de Mamapop està
format per A IMA, AE -Lleida,
la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, Tolmusic, l’Escola
de M sica l’Intèrpret i rac Màgic
Events.

Rafel Nadal
apropa la seva
literatura a
Artesa de Segre
El periodista i escriptor afel Nadal va estar convidat per la biblioteca d’Artesa de Segre. Durant la
xerrada el nombrós p blic va escoltar amb molta atenció les explicacions de l’autor. Aquest acte
forma part del programa Lletres
amb viu de la Institució de les Lletres atalanes, on apropa els escriptors als seus lectors.

Vicent Partal premiat a Balaguer
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A Balaguer es van lliurar els guardons que atorga anualment el
Casal Pere III, que van recaure en el periodista Vicent Partal i en
la Companyia Elèctrica Dharma / FOTO: Rosa Maria Sauret

