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El Gat del Rosal, restaurant gestionat per l’Associació Alba de
Tàrrega que té l’objectiu d’inserir laboralment a persones amb
discapacitat i problemes de salut mental, inicia aquest cap de
setmana la temporada d’actuacions i concerts a la terrassa amb el
lema “viu l’estiu al gat”. Una proposta variada i pensada per a gaudir
de la música en directe a l’aire lliure.

PROGRAMACIÓ
JUNY I JULIOL
El dies 26 de juny, 3,10 i 17 juliol organitzarem un “CICLE DE
COUNTRY”. On comptarem cada divendres amb l’exhibició de ball
de diferents agrupacions de country del nostre territori.
24 de juliol – “TEMPUS FUGIT, CARPE DIEM” a càrrec del Cor de
cambra Absis – Es tracta d’un concert on es mostren com
s’entenien els plaers mundans al segle XVI. Un passeig per les
músiques passades on transpuen aspectes que van des de la

bellesa més hedonista a l’atreviment més picant, això sí, passant
sempre per una bona taula.
31 de juliol – 3r CONCURS DE CANTAUTORS – On donarem a
conèixer alguns dels nous talents de la nostra música. +inf
AGOST
14 d’Agost – ONADA GRUP D’HAVANERES
Grup d’havaneres de Torregrossa format per una guitarra i tres veus
i que interpreten alguns dels clàssics més propis d’aquest gènere
músical que beu de la música Cubana.
21 d’Agost – CARLITOS MIÑARRO
Carlitos Miñarro, músic targarí que ha vitaminat la rumba, emprèn el
seu camí en solitari després de liderar durant 12 anys la banda
Naraina, grup que ens deixa tres discos, vàries maquetes i
inoblidables actuacions. En Carlitos s’ha posat en mans de Joan
Pons, àlies El Petit de Cal Eril, per produir i gravar els seus propis
temes, aquesta vegada obrint-se a noves sonoritats. Si bé la rumba
es manté present, el seu repertori beu ara també de la cançó
d’autor, el folk, la psicodèlia, el retro-pop i el rock. Tot plegat suposa
l’inici d’una nova etapa artística amb rerefons poètic i nuesa interior.
28 d’Agost – T’EMBOLICA LA TROCA
És un grup manresà format per Carme Grau, Pere Llobet, Joana
Mas, Imma Perlacia, Lluís Sarró i Jordi Torras de música folk.

