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Gossos i Marina Rossell, entre
d'altres, actuen dissabte a Ripoll
per la pau
El Concert per la Pau es farà a les deu de la nit a la plaça del Monestir i serà
presentat per Mònica Terribas

El mural Ripoll per la Pau, ple d'ofrenes, a la plaça del Monestir, que acollirà el concert dissabte | Xevi Pujol

El Concert per la Pau arriba a Ripoll aquest dissabte 2 de setembre, per seguir condemnant els
atemptats terroristes, portant artistes de gran nivell a actuar a la vila. Concretament, segons
s'informa a través de l'Ajuntament de Ripoll, hi actuaran Marina Rossell, Feliu Ventura, el grup
Gossos, Marc Parrot i "molts d'altres".
L'acte serà presentat per la periodista de Catalunya Ràdio Mònica Terribas, i es farà a partir de les
deu de la nit a la plaça del Monestir de Ripoll, on des de dissabte s'hi troba el mural Ripoll per la
Pau, fet per artistes locals. Les ofrenes de flors i espelmes que hi van fer els vilatans segueixen
adornant l'obra.
Tot i que en un principi s'havia anunciat la presència de Lluís Llach a l'acte, apereixent el seu nom
a la publicació que s'havia compartit a través de les xarxes socials, l'ex cantant ha desmentit la
seva participació al concert. "Tot i que se m'anuncia en l'acte programat a Ripoll pel dia 2, en tinc
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compromès des de fa temps un altre que ho fa incompatible. Ho sento", ha piulat Llach a Twitter.

Tot i que se m'anuncia en l'acte programat a Ripoll pel dia 2, en tinc compromès des de fa temps
un altre que ho fa incompatible. Ho sento.
? Lluís Llach (@lluis_llach) 29 d'agost de 2017
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Cartell del Concert per la Pau de Ripoll. Foto: CC Ripollès
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