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?La pluja deixa Txarango sense el
festival inclusiu Inspira
Les primeres actuacions es van haver d'aturar i la del grup ripollès ni va poder
començar

La pluja va obligar a suspendre el Festival Inspira de Ripoll | Mercè Mauri

La pluja va fer la guitza a Txarango que aquest dissabte havia de protagonitzar a Ripoll el
Festival Inspira, un certamen inclusiu que servia per tancar els 50 anys de la Fundació MAP,
l'entitat que ajuda a les persones amb discapacitat de la comarca
(https://www.naciodigital.cat/noticia/159892/fundacio/map/50/anys/potenciant/capacitats/diferents/
al/ripolles) .
Les precipitacions, que van començar poc després de les sis de la tarda i no van cessar fins a
quarts de deu, van fer aturar els primers concerts quan ja havien començat. En el cas de
Txarango, el recital ni va poder començar ja que no es garantien les condicions de seguretat ni per
als músics ni per al públic.
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(https://www.instagram.com/p/BoUUAtXBXRI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)

Ver esta publicación en Instagram
(https://www.instagram.com/p/BoUUAtXBXRI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)

La pluja tampoc s'ha volgut perdre l'#Inspirafestival i hem hagut de fer una pausa. Esperem que
passi i continuem amb la programació... No ens donem per vençuts ? #Inspirafestival #Inspiravalors
#festivalinclusiu #ElPotPetit #Ripoll #Ripollès
(https://www.instagram.com/p/BoUUAtXBXRI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)

Una publicación compartida de INSPIRA FESTIVAL
(https://www.instagram.com/inspira_festival/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)
(@inspira_festival) el 29 Sep, 2018 a las 9:51 PDT

L'èxit de l'Inspira -un festival inclusiu adaptat a les famílies i a les persones amb discapacitatestava assegurat abans de començar. Feia dies que s'havien exhaurit les 4.000 entrades per un
esdeveniment que va escollir la Devesa de Pla, un antic recinte fabril del centre de Ripoll que
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/30480/pluja/deixa/txarango/sense/festival/inclusiu/inspira
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recentment s'ha obert a la ciutadania.
El concert d'El Pot Petit -un dels grups amb més èxit entre la mainada- es va haver d'aturar poc
després de començar a les sis de la tarda per la pluja. A les 9 hi van tornar amb Suu però tot just
va poder fer un parell de cançons. Les precipitacions es van aturar a quarts de deu i l'organització
va intentar preparar l'escenari per l'actuació de Txarango. Però la gran quantitat d'aigua i el perill
que representava per tots els assistents va fer que optessin per la suspensió definitiva.
La Fundació MAP http://fundaciomap.org/)
(
, que amb l'Inspira tancava un any de celebracions pel
cinquantè aniversari, ho lamentava a través de les xarxes socials i agraïa la concentració dels
assistents.
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Ens sap molt, molt greu comunicar que per imperatiu tècnic i per qüestions de seguretat no podem
continuar amb les actuacions a l'escenari i queda suspès el concert de @txarango. Gràcies a tots i
totes per la vostra comprensió!
(https://www.instagram.com/p/BoUqBMphPOa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)

Una publicación compartida de INSPIRA FESTIVAL
(https://www.instagram.com/inspira_festival/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)
(@inspira_festival) el 29 Sep, 2018 a las 1:03 PDT
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