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Un concert a Tarragona, obligat a
suspendre's per un públic que no
duia mascareta
L'organització de la iMAGInada va lamentar que el grup, Toc Toc Bears, no
pogués finalitzar la seva actuació en un any en què no hi ha gaires concerts

Un dels concerts de la iMAGInada 2020. | Ajuntament de Tarragona

Primer concert suspès a Tarragona a causa del compliment de les mesures de seguretat arran
de la Covid-19. Ahir a la nit, en el marc del festival de la iMAGInada que se celebra fins avui al
Camp de Mart, un grup de persones va negar-se reiteradament a posar-se la mascareta, segons
indica l'organització.
En total, unes 500 persones de públic van veure interrompuda l'actuació de Dolor García & TocToc Birds, un grup de hip-hop de Picamoixons, quan un grup de "hooligans" -segons els han
definit des de la iMAGInada i el mateix alcalde de Tarragona, Pau Ricomà- van mantenir durant
l'actuació una actitud "poc adequada" a les circumstàncies actuals.
[noticia]37775[/noticia]
Manel Torres, portaveu de la iMAGInada, explica que es tractava d'un grup "molt nombrós" i que
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des de l'equip de sala, que controla el compliment de les mesures sanitàries i d'accés a l'Auditori,
els van advertir "diverses vegades" que fessin ús de la mascareta. Davant la negativa d'aquest
grup, van demanar ajuda als organitzadors, però a aquests tampoc no els van fer cas.
Per aquest motiu, es va aplicar el protocol i es va decidir que "el més fàcil era parar el concert", no
sense abans demanar als músics que també des del micròfon demanessin el compliment de les
mesures. "És una llàstima perquè els grups de música aquest any tenen molt pocs bolos", diu
Manel Torres. La resta del públic es va quedar també sense poder finalitzar l'espectacle i es va
buidar "tranquil·lament" la sala.
[noticia]37916[/noticia]
Des de la iMAGInada ja s'han posat en contacte amb Dolor García & Toc-Toc Birds per tal que
puguin tornar a actuar en una altra edició del festival.

?COMUNICAT
Ahir dissabte al vespre al concert de Dolor García & Toc Toc Birds ens vam veure obligades a
suspendre l'espectacle per l'incompliment dels protocols de la Covid19 i GSDfòbiques.
? La iMAGInada (@la_imaginada) August 16, 2020
(https://twitter.com/la_imaginada/status/1294905255583522816?ref_src=twsrc%5Etfw)
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