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Inici  Notícies

Concert en benefici de la Fundació Arrels Sant Igna si i l’Associació Antisida de Lleida

Data de publicació: 16/2/2014

L’alcalde de Lleida ha assistit al concert que Albe rt Fibla ha ofert al Cafè del Teatre de l’Escorxado r, interpretant les
peces del seu nou disc “Mocambo i altres contes”

BENESTAR SOCIAL I OCUPACIÓ

La Fundació Arrels Sant Ignasi i l’Associació Ansida de Lleida han organitzat conjuntament un
concert benèfic amb la complicitat del cantautor Albert Fibla, que ha servit per recaptar fons
per a ambdues entitats. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la tinenta d’alcalde
Sara Mestres, ha acompanyat les associacions en aquest concert al Cafè del Teatre, en què
Albert Fibla ha interpretat peces del seu nou disc “Mocambo i altres contes”. Després d’una
breu presentació a càrrec dels presidents de la Fundació Arrels i de l’Associació Antisida,
Joan Suñol i Joan Fibla,  respectivament,  el crític musical lleidatà Joan Saura,  ha fet  una
introducció del concert.

Tot  i  que ambdues entitats  han col·laborat  en anteriors ocasions,  aquesta és  la primera
vegada que tiren endavant una iniciativa cultural d’aquest tipus, que alhora pretén conscienciar
la ciutadania de les seves realitats i del treball social que fan.
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L’alcalde de Lleida ha assistit al
concert que Albert Fibla ha ofert al

Cafè del Teatre en benefici de la
Fundació Arrels St Ignasi i

l’Associació Antisida
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