
Dossier de Premsa

Contacte:
Víctor Porres

K DE COMUNICACIÓN

93 667 26 36
659 37 43 27

vporres@kdecomunicacion.com

2022



La Delegació Territorial Terres de Ponent de la Federació d’Ateneus de Catalunya, 
conjuntament amb la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, han posat en 
marxa la nova edició del cicle de concerts “Vesprades. Música als Ateneus” per al 
2022. 

A l’edició anterior, catorze ateneus de la província de Lleida van acollir als seus espais 
culturals vuit propostes artístiques emergents del territori, un conjunt de músics i 
bandes que van portar sons diversos, únics i característics als escenaris.

Tant les entitats com el públic i els artistes van fer una valoració molt positiva del cicle. 
A més, prop d’uns 250 socis i sòcies dels ateneus van gaudir dels concerts de manera 
gratuïta.

En aquesta ocasió, els concerts dirigits als 18 ateneus federats de la delegació, es 
programaran durant dos períodes diferents de 2022: el primer ha estat entre els mesos 
d’abril i juny, i el segon es produirà entre setembre i novembre d’enguany.

El cicle va néixer amb la intenció d’oferir a les propostes artístiques emergents del 
territori un espai de qualitat on poder mostrar la seva creació, ja que sovint és el 
gran impediment que tenen aquests artistes. Precisament per aquest motiu, també es 
pretén incidir especialment en el col·lectiu de joves de cada població i apropar-los a les 
entitats culturals de referència per rejovenir el seu teixit associatiu. Aquest és un dels 
principals objectius de la Federació d’Ateneus, donat que és fonamental assegurar el 
relleu generacional als ateneus.

Pel que fa al cartell d’artistes, es comptarà amb la participació d’Ares Gratal, Helen, 
Asori, El Mudo Kon Voz, Olga Zoet, Javi Queralt i Víctor González. Totes són propostes 
emergents i del territori de Ponent.

Els ateneus que acullen aquest projecte són:

Ateneu Golmesenc, Ateneu de Tàrrega, Ateneu de Térmens, Associació Amics de 
Vilaller, Centre Catòlic de Guissona, Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Comú de 
Particulars de la Pobla de Segur i l’Orfeó Lleidatà.

VESPRADES MUSICALS 
ALS ATENEUS

Més informació a:

www.ateneus.cat/vesprades

http://www.ateneus.cat/vesprades


ARTISTES



Ares Gratal

El primer projecte compositiu de la cantant i saxofonista lleidatana Ares Gratal, 
Impronunciable, va néixer en temps de pandèmia. El confinament va propiciar un 
estat molt creatiu i un gran creixement musical.

El treball se centra en la musicalització de poemes de l’avi de l’Ares, Ramón Martínez 
Esteban, metge originari de la franja de Ponent.

Aquestes composicions van acompanyades d’altres creacions de l’autora que parlen 
sobre l’absurditat i la bellesa de la vida, així com conviden a un món imaginari on 
poder escapar en qualsevol moment, en les seves dues llengües, el català i el 
castellà.

L’estil té influències des de la música d’autor i la música llatinoamericana fins a la 
cople, la rumba catalana, el funk i el jazz. La cantautora actua tant en format duo 
(amb el guitarrista mallorquí Jordi Oliver a Catalunya) com en banda, amb baix, 
percussió i, puntualment, també acordió.

UNIÓ RECREATIVA MALAIENCA – 2 d’octubre (19h)

https://www.youtube.com/c/AresGratal


Asori

Asori és el projecte personal, transversal i terapèutic de l’Enric Ayguadé Baró. 
Cançons i textures sonores que expliquen vivències i emocions. Un gir de 180 graus 
que el porta a una nova realitat pel mateix camí de sempre.

Asori és pop escrit en català, composició i autoproducció que es materialitzen 
al disc Estavellar-se i tornar a la carretera (coproduït pel músic argentí Tomás 
Aristimuño), un àlbum que marca l’inici de la seva autonomia com a artista (2022). 

L’Enric comparteix escenari amb en Jorge, en Tomás i en Gresham, en un directe 
que acaba d’estrenar a Barcelona i Lleida enmig dels seus dos primers singles, La 
Força i Apolo, que ja han estat inclosos a les principals llistes de Spotify de nous 
descobriments i de l’indie d’àmbit nacional.

ATENEU POPULAR GARRIGUENC – 12 de novembre a les (20h)

https://www.youtube.com/channel/UCb6E7PlM_pd_upKqkw_EQ3Q


El Mudo Kon Voz

Originari de Pamplona, fa 3 anys que està en el món de la música. Va aprendre a 
tocar la guitarra de manera autodidàctica i gràcies a l’Associació Rodautors, va 
començar a tocar en públic i a guanyar-se un nom.

A l’estiu de 2020 va publicar el seu primer treball (“Orbainetan memòria”), un disc 
autogestionat compost de 8 cançons, combinant el castellà i el basc, i la cançó 
d’autor, el rock i la poesia. En les seves cançons parla sobre temes de la societat que 
el molesten i al mateix temps li serveixen per a expressar tot el que no aconsegueix 
expulsar sense la música (d’aquí el nom artístic).

També ha tocat al carrer en més d’una ocasió, i actualment està treballant en el que 
serà el seu segon disc.

CERCLE DE BELLES ARTS LLEIDA – 14 d’octubre (19h)

https://www.youtube.com/channel/UCWe0Hb4SeuVr5O6pmBrkbIw


Helen

Helen és una cantautora lleidatana de música folk. El 2020 treu el seu primer EP 
auto produït titulat Fairytales. L’àlbum inclou quatre cançons de sonoritat folk amb 
influències balcàniques, força crític amb lletres crues que parlen sobre el que 
suposa fer-se gran i adonar-se que el món no és un compte de fades. 

Convida a reflexionar sobre el mal ús que es fa de les xarxes socials, fa una crítica 
de com ens influencien i manipulen els mitjans de comunicació, tracta la violència 
de gènere, però també té un missatge més hedonista de viure el moment. 

Actualment, es troba treballant en el seu nou EP que duu per nom Un ocell es va 
posar en una rama a reflexionar sobre l’existència.  Tal com suggereix el títol, són 
temes que reflexionen sobre la vida, sobre el comiat, sobre què fem aquí.

Pel que fa a la sonoritat, deixa de ser tan acústic i emprèn un nou camí cap als 
sintetitzadors i la guitarra elèctrica. Són cançons que surten de l’estructura de 
cançó tal com l’entenem, ja que experimenta noves formes. A més a més, aquests 
quatre temes han estat escrits per tal de ser acompanyats amb imatge. Així doncs, en 
sortirà un curtmetratge de 10 minuts en el que s’hi està buscant finançament i equip.

CASAL CULTURAL DE TREMP - 23 de setembre (19h)
ATENEU DE GUISSONA - 29 d’octubre (20:30h)

https://www.youtube.com/channel/UCrIxnPgnHKNmFpYz8vsubxA


Víctor González

El seu projecte va néixer el 2020, en ple confinament. Ja feia uns anys que tocava, 
cantava i componia i va decidir fer-ho públic mitjançant el projecte “Vigo Marshall”. 

Aquesta va ser una primera aposta, la qual estava carregada d’il·lusió, de força, però 
també de fissures quant a formació musical, professionalitat, una banda sòlida i més 
factors que dificultaven presentar una proposta atractiva. En aquests moments la 
proposta ha evolucionat a Víctor González. 

D’aquesta manera va agafar el volant del projecte i en aquests moments s’està 
formant en cant, guitarra acústica i elèctrica i composició, per tal de trobar el camí 
per fer música de gran qualitat.

L’estil del projecte és clarament pop-rock i la proposta de directe pot ser acústica (en 
aquest cas a guitarra i veu) o elèctrica (en aquest altre amb banda, dues guitarres, 
baix, bateria i teclats).

La temàtica de les seves cançons és purament autobiogràfica i busca expressar 
situacions de vida per les que tothom passa de la forma més plana possible.

ATENEU POPULAR DE LA FULIOLA  – 16 d’octubre (19h)

https://www.youtube.com/watch?v=cMrY6vNPNeQ


Javi Queralt

Cantautor, músic i “disfrutón”, Javi Queralt practica l’art de donar-li a la seva veu 
la melodia indicada perquè perdurin les seves històries en el temps i en les veus 
dels altres. Les seves cançons ens transporten a moments. Un ídol dels clàssics i 
entusiasta de la música que aporta bon rotllo i un plus a la vida.

Va començar al costat de la seva guitarra un dia, perquè així ho va sentir. A més, Javi 
Queralt va començar en el món musical molt abans, formant part de bandes com The 
Platanos, Kalikeños i moltes altres. Els seus formats en acústic es caracteritzen per 
la intimitat i la proximitat al públic, generant una connexió especial i única.

Fa menys d’un any va fer el llançament de dues cançons, “Mirala” i “Qué tengo 
que hacer”, que estan disponibles a totes les plataformes digitals. Una d’elles va 
acompanyada de videoclip disponible a YouTube i gravat amb els seus amics.

Actualment, està treballant amb dos temes que ja estan gairebé finalitzats a l’espera 
de llançament. 

ATENEU POPULAR DE PONENT - 30 de setembre (20h)

https://www.youtube.com/channel/UCs7H0JnXRiDQAsLFCdYJr7Q


Olga Zoet

Olga Zoet és un projecte musical emergent i un pseudònim artístic de la 
lleidatana Olga Ramon.

L’EP, sota el nom de “Pausa”, comprèn quatre cançons que són el resultat de 
l’experimentació del primer treball d’una artista que acaba d’endinsar-se dins 
del món musical. 

Un dels eixos que entrellaça l’àlbum, és el caire intimista que s’intenta reflectir 
a través de les cançons. El nom, Pausa, intenta expressar un moment de 
parèntesi que una persona pot arribar a tenir al llarg de la seva vida. 

És una apologia a l’acceptació d’una mateixa, una oportunitat d’acollir els 
moments de fragilitat que es tenen de tant en tant. I també és fruit de moltes 
emocions, entre tantes altres, l’amor, sobretot el propi, que inspira aquesta 
creació.

CASINO DE LA GRANADELLA - 22 d’octubre (19:30h)

https://www.youtube.com/channel/UCyfMioBrTeRiMdanhUNHdbA


FEDERACIÓ D’ATENEUS 
DE CATALUNYA

La Federació d’Ateneus de Catalunya es va crear l’any 1983 i acull 180 entitats 
culturals de tot Catalunya. Un col·lectiu de diferents associacions privades 
amb vocació de servei públic, que amb diferents denominacions, treballen 
amb un mateix objectiu per les persones i la societat catalana, dinamitzant 
el poble o ciutat de què en formen part mitjançant l’organització d’activitats 
socioculturals i esportives des del voluntariat.

Amb la voluntat de potenciar una nova visió territorial, la Federació d’Ateneus 
de Catalunya va desplegar el projecte de creació de Delegacions Territorials, 
i va engegar la descentralització de serveis per acostar-se a les necessitats 
de les entitats associades a les Terres de Ponent, creant-ne una delegació 
pròpia amb un total de 18 ateneus federats. Sota la mateixa filosofia, es van 
crear 3 delegacions més: Comarques Tarragonines, Comarques Gironines, 
i Barcelona Ciutat.

Segons Pep Morella, president de la FAC: Els ateneus fomenten un consum 
cultural que enllaça amb l’oci sa i la nostra filosofia és que els joves no siguin 
mers usuaris dels espais, sinó que se’ls facin seus: ideant activitats, coordinant-
les i gestionant-les. Aquesta és la base de l’esperit ateneista.
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