
 
 
 
 
     
  NOTA DE PREMSA 

 
 

 

Mamapop desplega tot el seu potencial en la seva 7a 

edició, la més emocionant i ambiciosa de la seva 

història! 
La solidaritat amb la lluita contra el càncer de mama comparteix 

protagonisme, enguany, amb el reconeixement al sector sanitari per 

la tasca feta durant el temps de la pandèmia de Covid i amb el 

record a totes les persones que van perdre la vida per culpa del 

virus. 

 
L’agraïment s’ha personificat en la figura del Dr. Josep Lluís Morales Rull, 

coordinador de la pandèmia a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que també 

ha participat en l’espectacle tocant el saxo en una cançó de Rubén Blades que 

ha interpretat Manel Simón, l’impulsor del Mamapop justament va ser tractat per 

l’equip mèdic dirigit per aquest professional quan va estar ingressat a l’UCI per 

culpa de la malaltia.  

 

El Mamapop ha aconseguit omplir les 3.000 butaques del teatre de la Llotja en 

les tres sessions programades, tot un repte en ser la primera producció artística 

feta íntegrament a Lleida que ho aconsegueix. Suposa un orgull i una satisfacció 

enorme sobretot perquè es tradueix en recursos econòmics per als projectes  

d’investigació que es duen a terme a l’IRBLleida, liderats pel Dr. Serafín Morales 

que, com cada any, rebran el benefici resultant dels concerts.  

 



També és l’edició més exigent, pel que fa a arranjaments musicals, per la 

complexitat de la sonoritat llatina i l’han fet possible un total de 45 músics i 6 

ballarins i actrius i actors sobre l’escenari. Hi ha participat els músics de la JOP, la 

Jove Orquestra de Ponent i una selecció de la Jove Orquestra Simfònica del 

Conservatori L’Intèrpret així com les veus d’Irene Olivé, Paula Costes, Laura Roure, 

Maria Fernández, Lídia Alberich y David Honrubia, sota la direcció musical del 

productor i compositor, Josep Maria Bossa. S’han escoltat els temes més 

reconeguts d’artistes com Luis Miguel, Gloria Stefan, Rocio Dúrcal, Juanes, Marc 

Anthony o Cèlia Cruz, entre altres.  

 

El Mamapop Latino ha estat possible gràcies al treball de la vintena de persones 

que componen el staff d’organització i a la col·laboració de diferents empreses 

solidàries com Atlas Energia, l’Obra Social de La Caixa, Asurbrok, Vivers Sisco 

Palau, La Llotja-Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida. A les dues sessions 

del dissabte 26 de novembre, a les 19.00 i les 22.00 hores, s’hi ha d’afegir la de 

diumenge 27 de novembre a les 19.00 hores. 
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