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S'ajorna l'encesa de llums a
Montserrat per la previsió de mal
temps
Òmnium Bages anunciarà una nova data que no anirà més enllà de l'1 d'octubre
La previsió de pluges al massís de Montserrat per a la nit de dimarts,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/186999/canvi/temps/cara/dimarts/ruixats/forts/caiguda/temper
atures) vigília de la Diada, ha portat als organitzadors a ajornar l'acte d'encesa de llums que
s'havia de fer a partir de 2/4 de 9 del vespre a les 131 agulles del massís representant els 131
presidents que ha tingut la Generalitat en la seva història. L'ajornament es fa, sobretot, per
seguretat dels alpinistes que han de pujar a les agulles.
De fet, aquest dilluns a la tarda, els organitzadors, Artistes de la República, Assemblea Nacional
Catalana (ANC), la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i Òmnium Cultural,
mantenen una reunió per confirmar aquest extrem i buscar una data alternativa que, segons han
assegurat fonts de l'organització a NacióManresa, s'intentarà que no sigui més enllà de l'1 d'octubre,
coincidint amb el segon aniversari del referèndum d'independència.
Uns cinc-cents quaranta alpinistes coordinats pel Centre Excursionista de la Comarca del Bages
(CECB) havien de pujar simultàniament amb llums a les 131 agulles de Montserrat i encendre-les
a la vegada. La idea era que s'encenguessin els farells a dos quarts de nou del vespre del dia 10
i que s'apaguessin a les vuit del matí del dia 11, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.
Per a seguir-ho s'havien habilitat vint miradors.
Tot esperant què es decideixi en la reunió que se celebra aquest dilluns a la tarda a la seu
d'Òmnium, sembla que l'acte previst al Bruc a les set de la tarda amb la presència i parlaments de
Marina Llansana, vicepresidenta d'Òmnium Cultural; Pep Cruanyes, vicepresident de l'ANC; Jordi
Merino, president de la FEEC, i Roser Oduber, d'Artistes de la República, es mantindrà. L'acte
anirà seguit d'un sopar que ja té confirmats més de set-cents comensals, que ajudarà a finançar
l'acció.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=l2Ozad-x9wY
Paral·lelament, diversos artistes han versionat la cançó Tossudament alçats, de Lluís Llach,
expressament per al projecte Llum i Llibertat. Hi han intervingut, per ordre d'aparició: David Rosell
i Èric Vergés (dels Catarres); Paula Valls; Jú; Albert García (d'Itaca Band); Lluís Llach; Mireia
Vives; Borja Penalba; Natxo Tarrés, Oriol Farré, Roger Farré i Juanjo Muñoz (de Gossos), i
Pemi Fortuny. L'encarregat d'enregistrar-lo i mesclar-lo ha estat David Rosell, als estudis Can
Pardaler (Artés). Així mateix, la veu de Pemi Fortuny s'ha gravat a Sputnik Recording Studio (el
Vendrell) i la de Juanjo Muñoz, a Catmastering (Manresa).
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