Cultura | | Actualitzat el 11/01/2017 a les 12:45

Txarango, Paco Ibáñez i Marina
Rossell, també al macroconcert
pels refugiats
La campanya "Casa Nostra Casa Vostra" ha presentat el cartell complet del
Gran Concert per les Persones Refugiades de l'11 de febrer al Palau Sant Jordi

Foto de família dels participants al macroconcert pels refugiats | ACN

La campanya Casa Nostra Casa Vostra per l'acollida de refugiats ha presentat aquest dimecres
el cartell complet del denominat "Gran Concert" del proper 11 de febrer al Palau Sant Jordi
(https://www.casanostracasavostra.cat/) . Artistes de tots els gèneres s'aplegaran a l'escenari del
Palau per donar suport a la crida ciutadana: Txarango, Paco Ibáñez, Marina Rossell, Sopa de
Cabra, Ismael Serrano, Cheb Balowski, Los Chichos, la Barcelona Gipsy Balkan Orquestra, entre
molts d'altres, que s'uneixen als noms ja coneguts de Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz, Manolo
Garcia i Macaco
(http://www.naciodigital.cat/noticia/122828/llach/manolo/garcia/macaco/silvia/rez/cruz/primers/conf
irmats/concert/pels/refugiats) .
L'espectacle anirà acompanyat de l'escenografia de la Fura dels Baus i l'orquestra simfònica de
l'ESMUC, a més de castells i dansa, i aplegarà altres grans organitzacions del panorama musical
català amb la col·laboració del Primavera Sound o el Canet Rock. El Gran Concert per a les persones
refugiades explicarà la fugida forçada, el trajecte de migració pel mar o per altres vies no segures i la
vida que les persones migrants es troben a Europa, aturades en camps de refugiats o a les grans
ciutats. Durant els següents dies encara s'anunciaran altres artistes i col·laboracions al cartell del
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Gran Concert. També hi actuaran quatre colles castelleres de primer ordre
(http://www.naciodigital.cat/castells/noticia/5754/quatre/colles/castelleres/al/gran/concert/persones
/refugiades) : a Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, els Castellers de
Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
El Mediterrani de Joan Manuel Serrat també hi serà present tot i que no de forma presencial.
El diumenge vinent es farà pública la nova versió de la cançó amb la col·laboració d'altres artistes com
Estopa, Judith Netherman o Santi Balmes, que també sonarà al Palau. Joan Dausà posarà l'última
nota a la banda sonora de la campanya amb Quan plora el mar en català i una versió en anglès. El
Gran Concert ja ha venut més de 5.000 entrades de les 15.000 que s'han posat a la venda.

El Gran Concert per a les Persones Refugiades comptarà amb artistes del panorama musical català Foto:
Maria Rubio

Febrer, mes de mobilitzacions
Durant les pròximes setmanes la campanya Casa Nostra Casa Vostra ha organitzat altres accions
de mobilització ciutadana per la causa. L'1 de febrer començarà la sèrie Vides Saturades per TV3
que durarà 10 dies i estarà protagonitzada per persones refugiades, i el 5 de febrer es farà una gran
recollida de signatures per tot el territori, coincidint amb l'aniversari dels assassinats
de Tarahal per part de la Guàrdia Civil.
El cicle finalitzarà amb una manifestació pels carrers de Barcelona el 18 de febrer on es demanarà
una major implicació per part de les institucions per l'acollida de persones refugiades. La
campanya, que va començar al novembre demanant la signatura del manifest, porta 300 actes
organitzats. En paraules de Rubén Wagensweg, membre de l'organització: "Casa Nostra Casa
Vostra ha unit a empreses, entitats i artistes que mai haguéssim vist juntes".
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