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Aguilar de Segarra serà escenari de
la quarta edició dels Festivals de
l'Alta Segarra

L'església de Sant Andreu d'Aguilar de Segarra acollirà els concerts del festival | FAS

Aguilar de Segarra serà un dels municipis que acollirà la quarta edició dels Festivals de l'Alta
Segarra, juntament amb Pujalt i Calaf (Anoia). En la darrera edició, els escenaris foren Calonge de
Segarra, Els Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles, Castellfollit de Riubregós i Veciana.
Pujalt acollirà el concert de Jo Jet i Maria Ribot amb el Cor el divendres 12 de juliol i el de Mishima
l'endemà dissabte, 13 de juliol. El següent cap de setmana serà Aguilar de Segarra qui prendrà el
relleu, el divendres 19 de juliol, amb l'espectacle La tendresse d'Anna Roig & Àlex Cassanyes Big
Band Project mentre que dissabte seran Roger Mas i la Cobla Sant Jordi els que pujaran dalt
l'escenari. El darrer cap de setmana dels Festivals se celebrarà a Calaf, on el 26 de juliol tindrà lloc
el concert de Guillem Roma i, l'endemà 27 es tancarà la quarta edició amb l'espectacle Léon amb
The Pinker Tones, el Quartet Brossa i el Quartet Mèlt.
Tres espais singulars
Seguint un dels objectius principals del certamen, com és el de posar en valor els pobles de
l'Alta Segarra i els seus indrets més emblemàtics amb una oferta cultural de qualitat, s'han escollit
tres espais singulars de les localitats on tindran lloc els concerts.
En el cas de Pujalt, els concerts se celebraran a l'entorn de la Capella de la Puríssima Concepció
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situada a l'entrada del poble, a ran de muralla. És una construcció del segle XIV-XV, documentada
des del 1399. Construïda amb pedra, té una sola nau amb volta apuntada i un original campanar
de forma triangular amb tres arcs i costats arrodonits. Presidida per una imatge gòtica de la Mare
de Déu amb el Nen, es va construir perquè l'església parroquial es trobava fora de la muralla.
En el cas d'Aguilar de Segarra, els concerts d'aquesta quarta edició tindran lloc a l'Església de
Sant Andreu, un edifici de planta rectangular amb absis de planta quadrada i dues capelles
laterals per banda. La torre del campanar, de planta quadrada, està situada al costat de l'església.
La pedra dels murs es va portar des de l'antiga parròquia, situada a la zona del castell d'Aguilar.
Justament, aquesta església es va construir en acabar la guerra civil per substituir la primitiva del
castell, destruïda l'any 1936 i traslladada temporalment a la capella de Sant Miquel, al peu de la
muntanya del castell.
Calaf serà el darrer escenari dels Festivals Alta Segarra. Pel seu paper de capital, repeteix cada
any com una de les localitats que acull el certamen. En aquesta ocasió els dos concerts tindran
lloc al Bosquet del Rentador, un espai idíl·lic ubicat al costat dels antics rentadors. Fa un parell
d'anys que s'ha recuperat com un dels pulmons verds del municipi i s'ha convertit en una zona
de gran atractiu paisatgístic.
El 23 d'abril, entrades a la venda
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, el proper 23 d'abril es posaran a la venda els abonaments
i les entrades a través del portal www.entrapolis.com ( http://www.entrapolis.com) .
El preu oscil·la entre els 12 i el 17 euros, segons el concert, i hi haurà l'opció d'agafar les entrades
amb o sense tast gastronòmic. Aquest tast té un cost de 10 euros i un any més estarà organitzat
pel Grup Anifcalac amb el qual es podran degustar productes de proximitat de gran qualitat,
incloent menjar i beguda.
L'abonament, que inclou els sis concerts, té un cost de 80 euros, el qual també es pot adquirir
amb els tastos per a tots els concerts per 120 euros.
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