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El festival espera l’edició amb més
públic de les que s’han fet a Montblanc

Acampada
Jove i d’èxit
Guillem Vidal
BARCELONA

El festival politicomusical
de les Joventuts d’Esquerra Republicana (JERC)
viurà des d’avui i fins dissabte l’edició més multitudinària de les sis que
s’hauran celebrat a Montblanc. “Estem a escassos
mesos del 9 de novembre i
segurament hi ha un plus
de mobilització”, afirmava
ahir Gerard Gómez del
Moral, director de l’Acampada Jove. “Sempre que el
país ha viscut moments de
canvi, l’Acampada ho ha
notat”, assegura. Els objectius continuen sent els
mateixos que l’any 1996,
quan el festival va néixer a
Arbúcies, però, ara, estan
més a prop. “El 1996,
semblava que ser independentista era ser un
freaky. La gran majoria
dels joves que, emmirallats en les acampades
d’Euskal Herria, van organitzar per primer cop el

festival, segur que no confiaven que, divuit anys
després, celebraríem una
acampada a escassos cent
dies d’un referèndum sobre la independència.”

Txarango, Els
Pets, Brams, Els
Amics de les Arts
i Oques Grasses
hi actuaran entre
avui i dissabte

Les entrades amb dret
a acampar per a l’edició
d’aquest cap de setmana
es van exhaurir ahir (tot i
que l’espai reservat per
fer-ho era més gran que
en edicions anteriors) i
les previsions d’assistència basculen entre els
25.000 i els 30.000 espec-

tadors durant tres dies.
“Són gent que ve per la
festa però, també, perquè
té un gran compromís.
Aquest és el nostre tret
distintiu amb relació a altres festivals. Hi ha molta
gent als concerts, però
també molta que no es vol
perdre els debats, les xerrades o els tallers. De dia
l’Acampada també és un
no parar”, afirma Gómez
del Moral.
Amb una proclama clara per a la seva dinovena
edició, “la revolució del sísí”, l’Acampada Jove s’inaugurarà avui a les sis de
la tarda amb les actuacions de Pepet i Marieta,
Itaca Band, Txarango,
Oques Grasses i Pirat’s
Sound Sistema, entre altres bandes. Demà hi actuaran Obeses, Germà
Negre, Ebri Knight, Aspencat i La Gossa Sorda.
I, dissabte, pujaran a l’escenari Projecte Mut,
Juantxo Skalari, Els Pets,
Els Amics de les Arts i
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Brams, un grup que ja figurava en el cartell de la
primera edició de l’Acampada. La música es completarà amb xerrades sobre el tancament de Ràdio
Televisió Valenciana, el
feixisme, el Tricentenari i

l’escola catalana, així com
un acte central, dissabte,
amb Oriol Junqueras.
Serà, després del seu
pas per Arbúcies (19962004) i Sant Celoni
(2005-2008), la sisena
edició de l’Acampada Jove

a la capital de la Conca de
Barberà, amb la qual es va
firmar un conveni fins al
2015. “A Montblanc ens hi
sentim molt a gust i el poble sempre ens ha acollit
molt bé”, afirma Gómez
del Moral. ■

Duran acusa Carulla
d’ocultar informació
El candidat de Socis
de l’Orfeó proposa
recuperar la gestió
per a l’Associació
Valèria Gaillard
BARCELONA

Les eleccions a la junta directiva de l’Orfeó Català se
celebren el dia 24 de juliol,
i en el compte enrere va
pujant el to de la campanya. Ahir, el candidat de
Socis de l’Orfeó, Pau Duran, va acusar Mariona
Carulla –l’actual presidenta– d’amagar informació
pel que fa al finançament
de la institució: “Aquesta
manera de fer recorda etapes anteriors, sinó és que

és la mateixa”, comentava
Duran, que en l’era Millet
va ser tresorer del Palau.
“Les xifres del pressupost del 2012 no coincideixen amb les dades de la
memòria corresponent: hi
ha una diferència de disset
mil euros i no sabem on
són els diners que falten.”
Duran insisteix que el
fet que hi hagi dos òrgans
de govern, l’associació i la
fundació, genera confusió,
a banda que no entén com
es va poder aprovar –amb
el suport de 200 socis “mal
informats”– el contracte
tribanda, segons el qual
l’associació cedia gratuïtament a la fundació tots els
seus béns, el patrimoni i

l’activitat. “Volem donar
més veu i vot als socis.”
Més activitat
La proposta de Duran passa per donar més centralitat als diferents cors en
lloc del cicle Palau 100,
que s’endú 5 milions del
pressupost global, com
també a l’escola i les delegacions territorials. També planeja multiplicar les
activitats no només al Palau sinó als quatre locals
que ha afirmat que té l’associació al voltant de l’edifici modernista. Un dels
projectes destacats és la
creació de l’Espai Cultural Orfeó Català. D’altra
banda, proposa que els ar-
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tistes que participin a Palau 100 ofereixin activitats als socis, com ara tallers o classes magistrals
remunerades.
L’altre cavall de batalla
–compartit amb la candidatura de Mariona Carulla– és fer augmentar el

nombre de socis, que actualment és de 1.780, i per
això justament vol oferir
més “contraprestacions”,
és a dir, més activitat i descomptes en concerts. “No
entenc com als abonats,
per exemple, no se’ls exigeix ser socis de l’Orfeó, ni

perquè per fer-se soci cal
esperar, de vegades, fins a
quatre mesos.”
Dijous vinent se celebrarà l’assemblea general
ordinària en què els 1.225
socis amb dret a vot decidiran entre Mariona Carulla i Pau Duran ■

