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Més de 10.000 persones passen
per «El so de les cases» a Vic
Una quinzena d'artistes diferents fan sonar la seva música en 14 espais de la
ciutat

Un concert al jardí de la Casa Ricart. | Aj. de Vic

Vic va tornar a obrir el passat cap de setmana les portes del seu patrimoni a la ciutadania en la
quarta edició d'"El so de les cases https://www.elsodelescasesvic.cat)
(
". La música ha estat el fil
conductor perquè més de 10.000 persones, dues mil més que l'any passat, descobrissin catorze
espais de la ciutat, la majoria de propietat privada o poc accessibles al gran públic, que han
acollit 123 concerts de vint minuts de durada.
Enguany, nou dels espais han participat per primer cop en aquest projecte. Es tracta de la planta
noble i la balcona de l'Ajuntament, el jardí i la biblioteca de l'hotel Les Clarisses, Casa
Pratdesaba, Casa Fontcoberta, L'Albergueria, Casa Vilarrúbia i l'assecador de Can Riera. A
aquests espais nous s'hi sumen altres que ja havien format part de la iniciativa com són el cor de
l'església de l'Escorial, la cripta de la Catedral, l'església de Sant Felip i el jardí i el menjador de
Casa Ricart.
Concerts nocturns i aposta per les joves promeses
Els concerts de The Black Barbies, divendres a la nit a Casa Ricart, i el de David Carabén, el
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dissabte a la nit al jardí de l'hotel Les Clarisses, van tancar les dues primeres jornades de
l'esdeveniment, amb molt bones xifres de públic. La quarta edició de "El so de les cases" ha
apostat fort per la visualització de les joves promeses musicals, i també per l'Escola municipal de
música i Conservatori.
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