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TÀRREGA
SEGRE

El conseller d’Exteriors va conèixer-ne de primera mà el funcionament. 

Ponent Coopera i 
Cartaes, referents 
Dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

que persegueix l’Agenda 2030 segons Bernat Solé

REDACCIÓ 

El conseller d’Exteriors, 
Bernat Solé, va posar Po-
nent Coopera i Cartaes de 
Tàrrega com a referents 
dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible que 
persegueix l’Agenda 2030. 
Solé va fer aqeustes decla-
racions divendres passat 
després de visitar la capi-
tal de l’Urgell, on ha pogut 
conèixer de primera mà 
aquests dos projectes. Per 
al conseller són “un clar 
exemple d’alineament a 
l’Agenda 2030” que “ens ha 
de permetre avançar cap a 
un model d’economia circu-

lar, de consum responsable 
i de desenvolupament sos-
tenible garantint la igualtat 
d’oportunitats i uns salaris 
dignes”. Solé va aprofitar 
per demanar a Cartaes que 
s’adhereixi a l’Agenda 2030 
perquè “la seva experiència 

i el seu compromís ambien-
tal, econòmic i social amb el 
territori serveixin d’exem-
ple”,  fet  que la gerent 
d’aquesta empresa d’inser-
ció social vinculada a Càri-
tas, Alba Coma, va acceptar 
encantada i va destacar que 
“hi serem tant per ensenyar 
com per aprendre”. Per la 
seva part, l’alcaldessa, Alba 
Pijuan, també va posar en 
valor Ponent Coopera, de 
la qual formen part el Grup 
Alba i Quàlia de Tàrrega, 
i Cartaes com a “empresa 
capdavantera en la inserció 
de persones amb risc d’ex-
clusió social”.

L’ajuntament 

també treballa 

a favor de 

l’Agenda 2030

TÀRREGA

TÀRREGA
CONCURS ENGRESCA’T

Un moment de l’actuació disssabte passat. 

Bredda, una banda de músi-
ca formada per 9 joves de di-
ferents municipis de Lleida, 
va guanyar dissabte la fase 
final del concurs Engresca’t 
de Barcelona,   fet que els per-
metrà actuar al festival Tele-
cogresca al Parc de Fòrum el 
9 d’abril que ve fent de telo-
ners de Lágrimas de Sangre 
i Los Chikos del Maíz.
   Un dels fundadors i mem-
bre del grup, Joan Bergadà, 
va afirmar que “estem molt 
contents i orgullosos de po-
der portar la nostra música 
i la cultura de Lleida per tot 
Catalunya” i va destacar que 
des del 2012 –amb La Terras-
seta de Preixens– cap altre 
grup de la província havia 
guanyat el certamen. Segons 
Bergadà, Bredda es va impo-
sar entre les cinc formacions 
participants, “estem feliços 
perquè era la primera vega-
da que sortíem de Lleida i 
vam oferir cançons noves del 
disc que volem treure aquest 
any (encara sense data)”. 

Bergadà ha afegit que “el 
premi ens motiva a continu-
ar treballant amb la nostra 
música i el nostre projecte”.
   Cal recordar que el pas-
sat mes d’octubre Bredda 
presentar Urquinaona, el 
seu quart single. El grup va 

néixer fa tres anys de la mà 
de tres joves. Des de llavors 
s’ha ampliat i s’ha conso-
lidat. Ofereix versions de 
rock-reggae i rap poc popu-
lars que mostren l’essència 
dels diferents integrants. Els 
temes ja publicats són Cami-
nant, Scrib, Petits Detalls i 
Urquinaona.

Bredda guanya el 
concurs Engresca’t
El grup de música lleidatà 

actuarà al festival Telecogresca 

La banda,  

amb 9 joves,  

ja ha publicat 

quatre singles 

LA DADA


