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Txarango es «cola» al II Cultura
contra la Repressió
Òmnium Cultural espera que el festival superi els 20.000 assistents de l'any passat

Maria del Mar Bonet en el Concert per la Llibertat d'expressió. | ACN

Txarango serà el grup "sorpresa" al II Cultura contra la Repressió
(https://www.naciodigital.cat/noticia/182029/maria/mar/bonet/oques/grasses/gossos/actuaran/al/ii/
cultura/contra/repressio) que organitza Òmnium Cultural aquest diumenge a Santa Perpètua de
Mogoda, la ciutat natal de Jordi Cuixart. L'actuació secreta està prevista cap a les tres de la tarda al
Parc de la Ribera, i és una de les principals en les nou hores de música, circ i activitats diverses
que l'entitat ha preparat en la seva primera gran mobilització des del final del judici de l'1-O.
En un vídeo difós aquest matí per l'entitat, es poden veure i escoltar les proves de so al parc, amb
la música de Txarango i el nom del grup en un cartell. "Últimes proves de so amb sorpreses
incloses", afirma Òmnium.
Tot a punt a Santa Perpètua per viure tot un dia de cultura contra la repressió al #CuixartRock
(https://twitter.com/hashtag/CuixartRock?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Últimes proves de so
amb sorpreses incloses. pic.twitter.com/5dL5xEIpps (https://t.co/5dL5xEIpps)
? Òmnium Cultural (@omnium) 16 de juny de 2019
(https://twitter.com/omnium/status/1140166969557233664?ref_src=twsrc%5Etfw)
Es preveu que més de 20.000 persones participin aquest diumenge en el festival, que com a
novetat d'enguany inclou dos escenaris i preveu els pagaments amb una moneda pròpia, els Òcs.
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Proves de so de @txarango (https://twitter.com/txarango?ref_src=twsrc%5Etfw) . Tot apunt al
#CuixartRock (https://twitter.com/hashtag/CuixartRock?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Santa
Perpètua capital de la cultura, l'eina antirepressiva més eficaç. Només hi falteu vosaltres!
pic.twitter.com/YCtXoSVMRJ (https://t.co/YCtXoSVMRJ)
? Pol Leiva Cuixart ? (@leivacuixartpol) 16 de juny de 2019
(https://twitter.com/leivacuixartpol/status/1140159053861195776?ref_src=twsrc%5Etfw)
A més de Txarango, també hi haurà d'Oques Grasses, Gossos, Dolo Beltran, Maria del Mar
Bonet o Brighton 64, així com també Ovidi 4, Ítaca Band, l'Elèctrica Dharma, Miquel del Roig,
Cesk Freixas, Mascarats, Paula Valls, Joan Rovira, Pepet i Marieta, El Belda, Les Kol·lontai,
Joina, Txell Sota o el jazz de Magalí Sare Duo. Pels més petits, també hi ha prevista l'actuació
d'El Pot Petit i la Belluga.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Q_bwBgq4Quw
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