Viu la lliber tat!

MONTBLANC
DIJOUS

13 | 14 | 15 DE JULIOL

ASPENCAT · LA PEGATINA · DOCTOR PRATS · XEIC! · JOKB
LA TERRASSETA DE PREIXENS · MIQUEL DEL ROIG · DJ OGT
DIVENDRES

ELS AMICS DE LES ARTS · BUHOS · BOIKOT · MELLOW MOOD
CESK FREIXAS · BRAMS · HORA DE JOGLAR · DJ SENDO
DISSABTE

ZOO · ITACA BAND · EBRI KNIGHT · SMOKING SOULS · OVELLA XAO
EL DILUVI · ROBA ESTESA · SEGONAMÀ · TROPICAL RIOTS PD’S
xerrades, tallers, esports i actuacions de cultura popular
PREU ABONAMENT ANTICIPAT 48€
DIJOUS 18€ | DIVENDRES 22€ | DISSABTE 20€

@ACAMPADAJOVE

ACAMPADAJOVE.CAT

Vint

i un anys construint la independència i
el socialisme

Repercussió d’edicions anteriors

Després de vint-i-una edicions, l’Acampada Jove,
una iniciativa pensada i creada per les JERC, ocupa un lloc destacat en el calendari independentista. El projecte ha esdevingut la més important
trobada de jovent dels Països Catalans gràcies a
la seva proposta política i musical; un espai de
llibertat alternatiu als circuits d’oci de masses i al
servei d’un ambiciós projecte.

Des dels seus inicis, any rere any, l’Acampada Jove
ha anat incrementant tant l’assistència de públic
com la repercussió als principals mitjans de premsa, ràdio i televisió. Si la primera edició, l’any 1996
a Arbúcies, va significar la reunió de centenars de
joves, en les edicions de Sant Celoni entre els anys
2005-2008 i les últimes edicions a Montblanc,
l’Acampada Jove ha congregat prop de 30.000 joves. El festival s’ha convertit en una cita musical
i reivindicativa ineludible pel jovent dels Països
Catalans. També la repercussió mediàtica ha anat
in crescendo, amb una cinquantena de mitjans
acreditats de mitjana en les últimes edicions.

En aquesta vint-i-dosena edició, el festival político-musical torna per novè any consecutiu a
Montblanc, vila medieval capital de la Conca de
Barberà. És un lloc idoni per un festival de música com l’Acampada Jove, on la reivindicació i el
progrés caminen de bracet amb la identitat i on la
riquesa cultural i popular de la vila són un atractiu
per fer de Montblanc l’espai de festa i reivindicació del jovent independentista
La trajectòria de l’esdeveniment consolida un
model, una aposta, una manera de viure i veure el
món sota els valors de la llibertat i la justícia social. Són 21 anys que situen l’Acampada Jove en el
centre del panorama musical, polític i juvenil dels
Països Catalans.
Les JERC tenen un projecte obert i amb voluntat
de contribució decisiva al procés d’alliberament
social i nacional del nostre país. És per això que
l’Acampada Jove 2017, que tindrà lloc els propers
13, 14 i 15 de juliol a Montblanc, tornarà a ser un
punt de trobada fonamental per compartir experiències, divertir-se i treballar per la construcció
nacional del nostre país. Enguany fent especial
atenció al referèndum d’autodeterminació que es
celebrarà l’1 d’octubre al principat de Catalunya,
posant el focus a les reivindicacions feministes i
ecologistes que han acompanyat sempre l’organització juvenil.
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CARPA TIO CANYA

cació per avançar cap a la independència

ampliem l’oferta musical

La principal zona de concerts del festival, a tocar
de la zona d’acampada, és coneguda com a espai
Independència. Aquesta àrea acull milers de joves que, procedents d’arreu del país, venen per
gaudir de l’oferta musical del festival. Grups de
renom d’arreu dels Països Catalans i d’altres territoris prenen l’escenari principal del festival per
convertir l’Espai Independència en un crit de lluita i festa.

La Carpa Tio Canya amb només quatre anys d’història és l’espai que acollirà actuacions musicals
que fins ara no tenien cabuda a l’Espai Independència i que permetran ampliar l’oferta musical
del festival amb grups emergents. La Carpa, també acollirà les sessions dels discjòqueis que allargaran la festa fins que surti el sol.

En aquest espai tenen lloc les actuacions musicals
que han donat prestigi a l’Acampada Jove com
a punt de referència del mercat musical català.
Amb els anys, l’oferta musical de l’Acampada Jove
s’ha anat diversificant i ha donat cabuda a grups
internacionals que són una referència en diversos
estils musicals. L’Acampada Jove és un projecte
compromès amb la regeneració del mercat musical en català i amb els projectes artístics que marquen tendència.
Enguany, l’Espai Independència esdevindrà un
escenari privilegiat per a aquells que vulguin gaudir de la festa i el compromís. Grups de rock, pop,
reggae i ska, seran els encarregats de posar el millor so al festival.

Altres activitats a l’Espai Independència
Per una altra banda, la zona de concerts també
acollirà la fira d’entitats, on hi haurà la representació de les associacions del nostre país amb diferents estants. Un dels pilars bàsics de l’Acampada
és la promoció dels projectes associatius i de la
base del nostre país. La voluntat de l’organització
per avançar cap a la independència i el socialisme
omple l’espai d’associacions compromeses amb
la defensa de la llengua i la llibertat així com amb
la lluita de classe, estudiantil, solidària i medi ambiental que us mostraran de primera mà els seus
projectes i les seves activitats.

ESPAI PAÏSOS CATALANS
socialitzem la llibertat

L’Espai Països Catalans té més de 45.000 metres
quadrats de zones d’acampada per tal que els
assistents al festival disposin d’espai per plantar
la seva tenda i passar les estones d’esbarjo entre
concerts i activitats. Està perfectament condicionada amb punts d’aigua, dutxes, servei de recollida de residus, un bar i altres serveis per garantir el
confort del públic el qual només haurà de portar
la tenda i el sac de dormir.
En aquest espai els acampats podran gaudir en
comunitat del bon ambient que ofereix el festival.
Així també, és el millor lloc del recinte per relaxar-se i agafar forces pels concerts. Tot plegat, és
una bona ocasió per fer noves amistats entre un
públic amb qui es comparteix el gust per la música de l’Acampada i les ganes de passar-s’ho bé.

Espai Països Catalans

ESPAI INDEPENDÈNCIA festa i reivindi-

ESPAI LLIBERTAT

La complicitat de la ciutat fa que sigui un espai
més del festival, que acollirà actuacions, activitats,
xerrades i moltes més sorpreses tant a l’església
desacralitzada de Sant Francesc com a la plaça
Major de Montblanc on es tornarà a celebrar l’acte polític central i la final del concurs Música Jove.

L’ESPAI SOCIALISME
piscina al servei dels acampats

L’Acampada Jove d’enguany compta també amb
l’espai socialisme per refrescar-se i combatre la
calor. Les piscines municipals de la vila estaran al
servei dels acampats. A més, les piscines també
tindran cabuda per activitats culturals, esportives
i lúdiques.

Les colles i grups de Cultura Popular

La vila de Montblanc ha acollit els vuit últims anys
l’Acampada, i ha quedat demostrat la bona interactuació entre el festival i el municipi. La ciutat
és un punt de referència del turisme medieval
dels Països Catalans. La plaça Major, els carrers del
nucli històric i, sobretot, la muralla fan que Montblanc sigui un lloc idoni per un festival polítocomusical com l’Acampada Jove, on la reivindicació
i el progrés caminen de bracet amb la identitat i
on la riquesa cultural i popular de la vila són un
atractiu per fer de Montblanc l’espai de festa i reivindicació del jovent independentista.

Plaça Major Montblanc - Concurs Música Jove

Montblanc amb l’Acampada Jove

L’ESPAI REPÚBLICA zona de serveis per

L’Espai República és una zona pensada per millorar encara més els serveis als acampats. És la
principal zona de “bon rotllo” del festival, on s’hi
podran carregar els mòbils, prendre alguna cosa,
descansar i conèixer molta gent vinguda d’arreu
dels Països Catalans. Aquesta zona està habilitada
just al costat de l’espai Països Catalans.

Espai Socialisme - La piscina

a les persones acampades

Un festival fet per joves per als joves
L’Acampada està organitzada per l’Associació Cultural Acampada Jove i les Joventuts d’Esquerra
Republicana I és possible gràcies a la col·laboració
de més de 500 membres de les JERC que durant
els dies del festival treballen perquè aquest esdeveniment sigui molt més que una acampada. És
un festival fet per jovent i per al jovent. Aquesta
és la gran diferència, i a la vegada, la gran força de
l’Acampada Jove.

dijous
MIQUEL DEL ROIG

CARPA TIO CANYA

No hi ha festa popular que valgui la pena als Països Catalans que no compti amb la guitarra i les
lletres iròniques de l’entranyable Miquel del Roig,
que ja forma part de l’imaginari col·lectiu del nostre país.

XEIC!
Els ebrencs Xeic! presentaran el seu nou disc “La
nit és nostra” que defineixen com un crit a la llibertat. La banda amb més de 10 anys d’experiència tornarà a trepitjar amb força l’Acampada Jove.

JoKB
Guanyadors del concurs Música Jove 2016, el joveníssim grup igualadí obrirà l’escenari independència i farà vibrar sens dubte tots els acampats
amb la seva festa camaleònica i el seu darrer senzill “Mil crits”.

DIJOUS
LA PEGATINA

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Després de més de 1.000 concerts que els han
portat a voltar mig món, La Pegatina aterrarà a
Montblanc per dur-hi la seva festa enèrgica, divertida, alegre i boja. Passen del merengue a la
rumba o a l’ska amb gran facilitat i poden fer embogir el públic amb punk gitano o, simplement,
amb càntics hooligans.

ASPENCAT
Torna a Montblanc una de les bandes referents
del País Valencià. Aspencat té un estil basat en
reggae mestís, dancehall i dubstep. Un grup consolidat i amb un missatge potent que trepitjarà
fort altre cop la capital de la Conca de Barberà.

DOCTOR PRATS
El Festribal Tour passarà per Montblanc aquesta
Acampada Jove de la mà dels Doctor Prats i el seu
últim disc Aham Sigah. Els de Terrassa faran tremolar per segon any consecutiu tot Montblanc.

DIJOUS
LA TERRASSETA DE PREIXENS
Repeteix per segon any consecutiu a l’Acampada Jove després d’estrenar-se per primer cop a la
darrera edició. Des de Tàrrega i Igualada enguany
ens portaran el seu nou disc “Tou” a Montblanc.

CARPA TIO CANYA

DJ OGT
DJ OGT retorna a l’Acampada per portar les notes
més destacades de grups emergents de la rumba
del segle XXI. Les seves influències van des de la
millor rumba catalana amb totes les seves fusions amb ska, flamenc, reggea, llatina, punk i ara
amb les noves generacions de rumba amb bases
electròniques o funky dins el millor mestissatge,
Balkan, Fanfarria, Swing, Latin Beats, Afrobeats i
tota classe de ritmes que crearan una atmosfera
que farà gaudir a tots els acampats.

DIVENDRES
CESK FREIXAS

CARPA TIO CANYA

Debuta per primer cop l’Acampada Jove el cantautor Cesck Freixas. El músic carregat de reivindicació passarà de la protesta a la proposta, els
noms dels seus dos últims discos.

HORA DE JOGLAR
El guanyador del Música Jove de l’any 2014 torna
al festival per presentar el seu nou disc “Present”
i la seva gira Gramola. Els aires de fusió i joc que
caracteritzen Hora de Joglar ompliran la Carpa Tio
Canya de l’Acampada.

BOIKOT
El combatiu grup madrileny torna altra vegada
als escenaris de l’Acampada Jove per posar de
manifest que la seva dilatada trajectòria no els fa
perdre ni l’energia ni la força del rock que els caracteritza.

DIVENDRES
ELS AMICS DE LES ARTS

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Per tercera vegada Els Amics de les Arts tocaran
als escenaris de l’Acampada Jove, festival que ja
van viure des del públic com a acampats abans
de saltar a la fama. Aquest cop ens hipnotitzaran
amb el seu recent disc “Un estrany poder”.

MELLOW MOOD
Per primera vegada a l’Acampada Jove el grup
de reggae italià Mellow Mood tocarà les cançons
que els van catapultar a la fama i que acumulen
milions de visites al seu canal de YouTube.

BRAMS
Aquesta 22a edició comptarà amb un clàssic del
festival. Brams s’ha perdut molt pocs anys de
l’Acampada Jove i aquest juliol torna a Montblanc
per presentar “Demà”, el 13è treball del grup liderat per l’incombustible Titot.

DIVENDRES
BUHOS
Amb les poques ganes de dormir que els va fer
guanyar el sobrenom de Buhos, torna aquesta
banda de Calafell a l’Acampada Jove per fer-nos
gaudir del seu rock tropical i presentar-nos el seu
últim disc Lluna Plena i la corejada cançó Barcelona s’il·lumina.

CARPA TIO CANYA

DJ SEND0
L’Acampada tornarà a comptar en la seva vint-idosena edició amb DJ Send0 que des del 2011
porta festa allà on va! Punxant rumba catalana,
remesclada amb reggae, ska, calypso, salsa, ritmes balkanics i també ritmes electrònics com
el drum and bass i dubstep. A les seves sessions
dona a conèixer des de grups emergents fins als
millors temes clàssics perquè la gent no pari de
moure el cos!

DISSABTE
ESPAI LLIBERTAT

SEGONAMÀ
Com molts dels grans grups de l’escena actual catalana, Segonamà va néixer en una garatge. Poc a
poc han anat creixent fins a publicar el seu primer
disc “Endinsa’t”. Ells ens acompanyaran a la plaça
Major de Montblanc durant l’acte polític central
de l’Acampada Jove.

OVELLA XAO

CARPA TIO CANYA

El ramat d’Ovella Xao arribarà per primer cop a
l’Acampada Jove amb ganes de cruspir-s’ho tot!
Presentaran el seu primer disc #Pastureig i els últims temes com “Princepeses” que ens fan pensar
que un món més lliure és possible!

ROBA ESTESA
El sextet femení i feminista nascut al Camp de Tarragona s’estrena a l’Acampada Jove aquest juliol
amb el seu exitós disc “Descalces”. Amb el seu gènere propi de folkcalentó reivindicaran la visibilització i l’apoderament de les dones a dalt i a baix
dels escenaris!

DISSABTE
EL DILUVI

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Aquest grup de música de folk modern fusiona
diversos estils musicals que s’acaben concentrant
amb el nom de mestissatge mediterrani. Per primer cop a l’Acampada Jove presentaran el seu
nou disc “Ànima”.

ITACA BAND
Després de l’èxit absolut aconseguit amb “Temerario”, el grup de Montcada i Reixac presenta el
nou disc “Explosiva”, amb sons renovats de ska
amb reggae, música llatina i punk.

ZOO
El ja consolidat col·lectiu musical valencià Zoo
nascut el 2014 a Gandia torna a l’Acampada per
portar-hi la gira Raval amb dosis de rap, hip-hop,
rock i ska i lletres plenes de reivindicació i denúncia.

DISSABTE
SMOKING SOULS
De la cendra, els impediments i els obstacles és
d’on neix l’au d’or Fènix, immortal com les idees que persegueixen el grup del País Valencià
Smoking Souls. Cendra i or sonarà aquest juliol a
l’Acampada Jove de Montblanc.

EBRI KNIGHT
Disposats a incendiar els ànims, els maresmencs
Ebri Knight vindran a l’Acampada Jove a tocar el
seu últim treball “Foc”, amb un estil folk-rock hooligan que combina tradició, innovació i clams
populars.

CARPA TIO CANYA

TROPICAL RIOTS
La unió nascuda d’un duel entre els DJs RuboDJ i
#PDeixDelMal és ara inseparable. Cinc anys després d’aquella unió tornen per cinquè any consecutiu a l’Acampada Jove per portar la festa que
tancarà la 22a edició del festival político-musical
de referència als Països Catalans.

DIJOUS
16.30 h

“Diem Sí a la República de la diversitat: el col·lectiu LGTBI+ a l’Àfrica i aquí” amb
Marc Serana i Carme Porta - Espai Llibertat

DIVENDRES
11.00 h

“Diem Sí a la República de la memòria i la fraternitat: Jarama, un homenatge als brigadistes” amb Alberto Pla i Juan “Grass”, del grup Boikot - Espai Llibertat

12.30 h

“Diem Sí a la República dels drets: procés constituent” amb Esquerres per la Independència, Universitats per la República, ANJI i UGT - Espai República

14.00 h

“Diem Sí a la República internacionalista: Solidaritat amb Amèrica Llatina” amb les
entitats llatinoamericanes Alianza País, Defensem Cuba i Maloka - Espai República

16.30 h

“Diem Sí a la República de la igualtat: taller sobre la interseccionalitat entre gènere i
interculturalitat” amb l’associació Curcuma - Espai Llibertat

18.00 h

“Diem Sí a la República del treball digne: taller sobre drets laborals” amb joves sindicalistes - Espai Llibertat

DISSABTE
11.00 h

“Diem Sí a la República de les dones: el món de la cultura” amb On Són les Dones i
Laia Hernández, mànager d’Itaca Band - Espai Llibertat

12.30 h

“Diem Sí a la República inclusiva: parem els peus al racisme” amb Joan Tardà, diputat al Congrés; Jordi Borràs, fotoperiodista; i Baharu Dembaga d’UCFR - Plaça de la Vila

18.00 h

“Acte polític central” amb Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana;
Marta Rovira, Secretària General d’Esquerra Republicana; Pau Morales, portaveu nacional de les
JERC; Aina Rovira, Portaveu de les JERC Camp de Tarragona; i Pep Andreu, alcalde de Montblanc Plaça de la Vila

Les activitats de tradició i cultura dels
Països Catalans
L’Acampada Jove aposta per la cultura en les seves diverses formes i és per això que durant el festival, a més de la música, de dia s’hi poden veure
expressions de cultura popular del nostre país.
Enguany comptarem amb Barjaula, el Ball de Bastons, els Torraires, els Xiquets, els Grallers, l’Àliga
i el Drac, els Gegants i Nanos, la Cucafera i els Dimonis de Montblanc..
Tot plegat fa que l’Acampada Jove sigui com una
segona Festa Major per la capital de la Conca de
Barberà.

DIJOUS
ESPAI PAÏSOS CATALANS
14.00 h

Actuació de Batrakes

16.00 h

Ball de bastons de Montblanc

18.00 h

Ball de gitanes de Terrassa

ITINERANTS POBLE
19.00 h

Actuació dels Amics dels Gegants de Montblanc

PLAÇA DE LA VILA
20.00 h
Montblanc

Actuació dels Nanos de Montblanc i l’Àgila i el Drac de Montblanc amb els Grallers de

Divendres
ESPAI LLIBERTAT
12.30 h

Taller casteller amb els Torraires de Montblanc al local dels Torraires

ESPAI PAÏSOS CATALANS
13.00 h

Ball de Gitanes de Terrassa

ITINERANTS POBLE
17.00 h

Ball de Bastons de Montblanc

19.00 h

Actuació dels Amics dels Gegants de Montblanc

PLAÇA DE LA VILA
18.00 h

Actuació de l’Àliga i el Drac de Montblanc i la Cucafera de Montblanc amb els Grallers de Montblanc

20.30 h

Actuació dels Gegants i els Nanos de Montblanc amb els Grallers de Montblanc

Dissabte
ITINERANTS POBLE
11.00 h

Ball de Gitanes de Terrassa

12.30 h

Actuació del Drac i l’Aligot petits de Montblanc

16.00 h

Cercavila de les entitats: Dimonis de Montblanc, Dàdives, Torraires, Amics dels Gegants de Montblanc, Ball de Gitanes de Terrassa, Àliga i Drac de Montblanc, Cucafera de Montblanc,
Grallers de Montblanc i Batrakes

ESPAI PAÏSOS CATALANS
12.00 h

Actuació de Batrakes

PLAÇA DE LA VILA
12.00 h

Taller casteller amb els Torraires de Montblanc al local dels Torraires

El concurs de grups novells dels Països
Catalans
L’Acampada Jove aposta de manera clara per la
generació d’un mercat musical català potent. Per
això, des de fa deu anys conflueixen les finals del
concurs “Música Jove”, que organitza l’Associació
Cultural Acampada Jove amb grups novells que
comencen a sonar arreu dels barris i pobles del
país. L’objectiu de potenciar nous grups que canten en llengua catalana d’arreu dels Països Catalans dóna un valor afegit a l’Acampada que no es
troba en cap altre festival.

ESPAI Llibertat

CONCURSANTS
Divendres 14 de juliol tindrà lloc a la Plaça Major de Montblanc la final de l’onzè Música Jove en
què hi participaran:
Bufetada - Finalistes de l’Alçat - Maresme i Baix Besòs
Cronopios - Finalistes de l’Impuls Jove - Vallès Occidental
Seikos - Finalistes del SonaBaix - Baix Llobregat
Setrill - Finalistes de l’A Xalar - Terres de l’Ebre
Xillona - Finalistes del Pàmpol Roig - Penedès i Anoia
Krit - Finalistes del Destaca’t - Comarques Gironines
Nius de Nit - Finalistes del JERock - País Valencià
A Kontra Korrent - Finalistes del Música Jove Ponent - Terres de Ponent

Les entrades de l’abonament ja estan a la venta a Internet
www.acampadajove.cat/entrades/

Contacte de Premsa

Gemma Domínguez
premsa@acampadajove.cat
93 319 20 58 / 620 79 06 14
Més informació: www.acampadajove.cat

