Torres de Segre

JORNADES
CULTURALS 2013
PATROCINA:

Del 18 de febrer al 3 de març
Sala d’Actes de la Plaça Catalunya
Comissió de Cultura
Ajuntament de Torres de Segre

Dilluns, dia 18 de febrer, 20.30h: BERTA PUIGDEMASA, “Concert
d’Arpa”: Des de ben petita s’interessà per les arts i especialment per la

música i així, poc a poc, aquesta entrà a formar part de la seva vida fins a
esdevenir el seu mitjà d’expressió artístic. Un cop acabats els estudis de Grau
Mitjà de piano i arpa i després d’estudiar en el Royal Conservatory de l’Haia,
al Conservatori Nacional Regional de Paris i a la Universitat La Sorbonne, ha
impartit classes d’arpa en els conservatoris de Morangis i Courbevoie. Ha
interpretat amb les orquestres Royal Improvisera Orchestra de Amsterdam,
l’Orquestra Ostinato de Paris entre d’altres. Ha ofert recitals, participat en
festivals i ha tocat com a solista en diferents sales i auditoris de Catalunya i
Europa.

Dijous, dia 21 de febrer, 20:30h: CARLES PORTA, ”AMOR I ODI EN
EL MÓN RURAL” : Periodista va començar treballant al diari lleidatà Segre. A

Televisió de Catalunya va treballar com a enviat especial en conflictes com
els de Bòsnia, Ruanda, Kosovo o el pròxim Orient entre d’altres. Al mateix
canal ha treballat també pels serveis informatius, al programa “30 minuts” i
ha dirigit el programa “Efecte Mirall”. Els seus treballs al voltant de la història
de Tor, un petit poble dels Pirineus catalans on s’hi van produir una sèrie de
crims relacionats amb la propietat d’una muntanya, han sigut els que l’han
fet més popular ja que va escriure la narració literària Tor: tretze cases i tres
morts. L’últim èxit ha sigut el llibre FAGO que és el retrat viu, proper i
revelador d’un home acusat d’assassinat. Però, per sobre de tot, és la
història d’una dona que decideix estimar el seu germà i defensar la seva
innocència contra tot i contra tothom, fins i tot contra ell mateix.

Divendres, dia 22 de febrer, 20:30h: FRANCESC LATORRE
“FÓRMULA 1, DAKAR I TELEVISIÓ”: Va néixer a Lleida el 12 d'agost de 1978 i

és llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000).
És un Periodista esportiu i actualment exerceix a Televisió de Catalunya.
Cobreix des de 2005 el mundial de Fórmula 1, desplaçant-se a tots els grans
Premis del calendari. Forma part de l'Equip de retransmissions de TV3 al
costat de Josep Lluís Merlos, Laia Ferrer, Francesc Rosés i Joan Villadelprat.
Anteriorment, havia exercit en el departament d'Informatius de TV3, a Segre
Ràdio (retransmetent els partits de la Unió Esportiva Lleida) i en la Cadena
Ser (col·laborant en el Carrusel Deportivo cobrint els Partits del Mateix
Equip).

Dilluns , dia 25 de febrer, 20:30h: BRU ROVIRA, “EXPERIÈNCIA D’UN

REPORTER PEL MÓN”: Ha treballat en als diaris Tele eXprés, El Noticiero
Universal, AVUI i des de 1984 a La Vanguardia. Ha conegut de primera
persona els conflictes bèl·lics i socials més recents en tot el món com a
reporter essent també autor de les fotografies que els acompanyen. Els seus
llibres són fruit del seu treball com a reporter i estan escrits com a cròniques
periodístiques. Ha guanyar importants premis com l’Ortega i Gasset de
periodisme i el Miquel Gil.

Dijous, dia 28 de febrer, 20.30h: ARCADI OLIVERES, “POBRESA A

CATALUNYA”: Economista català i reconegut activista per la justícia social i la
pau.Es llicencià en Ciències econòmiques l'any 1968 a la Universitat de
Barcelona. El 1993 es doctorà presentant una tesis sobre el cicle de
l'economia de defensa i aconseguí una plaça de professor titular del
departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Expert en relacions nord-sud, comerç internacional, deute extern i economia
de defensa. Ja en la seva època d'estudiant demostrà un gran compromís amb
la llibertat, la democràcia i l'autogovern de Catalunya, participant en les
clandestines assemblees del Sindicat Democràtic d'Estudiants i en la
caputxinada del març del 1966, així com en l'Assemblea de Catalunya. El 1981
començà a militar en l' Associació Justícia i Pau de Barcelona, dedicada a la
promoció dels drets humans i la pau, organització de la qual.

Divendres,dia 1 de març, 20.00h: MARTA ZARAGOZA, “EMPRENDRE

I DIRIGIR EN CLAU DE COMPETÈNCIA”: Economista i emprenedora, al llarg de
la seva trajectòria s’especialitza en processos de creació, consolidació i
creixement d’empreses i organitzacions sense ànim de lucre, en l’àmbit de la
direcció estratègica i el desenvolupament de les competències professionals i
emprenedores. Al llarg de la seva trajectòria professional ha treballat com a
assessora, formadora i investigadora, principalment en l’àmbit de
l’emprenadoria. En l’àmbit docent és professora a la Universitat de Barcelona,
la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya i la UOC
Business School.

Diumenge, dia 3 de març, 20.00h: REQUIEM DE MOZART, a càrrec

del Cor de l’Orfeó Lleidatà, Coral Universitària Rovira i Virgili i Jove Orquestra
de Cerdanyola. Lloc: Poliesportiu

