resistència, lluita i llibertat!

DIJOUS

SENYOR OCA | LA RAÍZ | TREMENDA JAURÍA | AUXILI | SETRILL
TXARANGO | PORTO BELLO | SUU | DJ OGT
DIVENDRES

GERMÀ NEGRE | XAVI SARRIÀ I EL COR DE LA FERA | PROZAK SOUP
ELS CATARRES | SMOKING SOULS | MARCEL LÁZARA I JÚLIA ARREY
EBRI KNIGHT | SENSE SAL | TROPICAL RIOTS PD’S
DISSABTE

KOERS | TALCO | ASSEKES | BUHOS | GEMMA HUMET | ROBA ESTESA
VADEBO | DOCTOR PRATS | VALTONYC | DJ SENDO

xerrades, tallers, esports i actuacions de cultura popular
PREU ABONAMENT ANTICIPAT: 47€
DIJOUS 18€ | DIVENDRES 20€ | DISSABTE 22€

ORGANITZA

COL·LABOREN

Vint i dos anys de resistència, lluita i

Repercussió d’edicions anteriors

llibertat

Després de vint-i-dues edicions, l’Acampada Jove,
una iniciativa pensada i creada per les Joventuts
d’Esquerra Republicana, 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.
En aquesta vint-i-tresena edició, el festival político-musical torna per desè 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

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.

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 22 anys que situen l’Acampada Jove en el
centre del panorama musical, polític i juvenil dels
Països Catalans.

resistència, lluita i llibertat!

DIJOUS

El Jovent Republicà té 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 2018, que tindrà lloc els
propers 19, 20 i 21 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 a la situació d’excepcionalitat
que vivim. El festival serà un clam del jovent per
reclamar la llibertat dels presos i preses, exiliats i
exiliades polítiques, sense oblidar les reivindicacions feministes i ecologistes que han acompanyat
sempre l’organització juvenil.
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DIJOUS 18€ | DIVENDRES 20€ | DISSABTE 22€

ORGANITZA

COL·LABOREN

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-

L’ESPAI REPÚBLICA un nou escenari en una

ESPAI LLIBERTAT

Montblanc amb l’Acampada Jove
La vila de Montblanc ha acollit els nou últims anys
l’Acampada, i ha quedat demostrada 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.
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.

Les colles i grups de Cultura Popular

Enguany, s’incorpora un nou escenari en L’Espai
República, ampliant d’aquesta manera l’oferta
musical. 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.

Plaça Major Montblanc - Concurs Música Jove

zona de serveis per a les persones acampades

L’ESPAI SOCIALISME
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.

Espai Socialisme - La piscina

piscina al servei dels acampats

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 del Jovent Republicà 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
ESPAI REPÚBLICA

SUU
La jove cantautora arriba a l’Acampada Jove amb
la seva guitarra per presentar-nos el seu primer
disc “Natural”. Amb més de 50.000 seguidors a les
xarxes socials, SUU portarà un recull de cançons
de diferents estils des del reggae, passant per la
rumba i fins al rock.

PORTO BELLO

CARPA TIO CANYA

Guanyadors del premi “Millor Artista Revelació
2018 “ per la revista Enderrock, el grup d’Altafulla
ens farà passar una nit plena de felicitat amb els
sons més balcànics i jamaicans del seu mestissatge festiu.

SENYOR OCA
Debuta per primer cop a l’Acampada Jove el grup
de hip-hop Senyor Oca. Juntament amb DJ Gale i
Deps Music, portarà les seves cançons del Rap de
la Terra que aposta per un missatge contundent
de crítica social i de cultiu del món intern.

DIJOUS
SETRILL

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Guanyador del concurs Música Jove 2017, el grup
de les Terres de l’Ebre serà l’encarregat de donar
el tret de sortida a les actuacions de l’escenari Independència amb la festa del seu darrer treball
“Senders” a ritme de ska-rock.

LA RAÍZ
Torna a l’Acampada Jove una de les bandes referents el món de la música. Els de Gandia trepitjaran fort un altre cop Montblanc amb la seva última gira “Nos volveremos a ver”, abans d’aturar-se
indefinidament, amb el seu mestissatge de rock,
ska, reggae i rap.

TXARANGO
La festa de Txarango omplirà el festival de reggae,
rumba i pop. El grup de Sant Joan de les Abadesses farà ballar i cantar sense parar als acampats
amb el seu darrer disc “El Cor de la Terra”.

DIJOUS
AUXILI
Els ontinyentins tornen a l’Acampada Jove per
presentar el seu nou disc “Tresors”. La situació
política i social dels darrers mesos a marcat a la
banda de reggae que aposta per un disc explícit
i compromès amb la lluita dels drets i la llibertat.

TREMENDA JAURÍA
Per primer cop, la banda madrilenya visitarà
Montblanc amb la seva clara aposta pels ritmes
més tropicals de l’electrocumbia i del reggaeton
amb lletres carregades de contingut social i polític.

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
ESPAI REPÚBLICA

MARCEL LÁZARA I JÚLIA ARREY
Després d’un viatge en bicicleta per Brasil, els dos
cantautors arriben a l’Acampada Jove per presentar-nos el seu projecte musical “Pedalant Endins”,
un recull d’aventures de tot tipus que passen per
l’esperança fins a la decepció.

SENSE SAL

CARPA TIO CANYA

El jove grup torna a Montblanc per portar-nos la
seva festa carregada d’energia. El grup de Terrassa
ens presentarà el seu nou disc “Només Tenim la
Veu” d’estil pop-folk.

GERMÀ NEGRE
El grup de Banyoles portarà un espectacle de ballarusques, somriures i festa popular amb el seu
nou disc “Molt de porc i poca salsitxa” on les lletres dibuixen el bestiari de Germà Negre.

DIVENDRES
SMOKING SOULS

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

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.

ELS CATARRES
Els Catarres també tornaran a fer ballar tots els
acampats i acampades a ritme de pop-folk presentant el seu quart disc “Tots els meus principis”.

XAVI SARRIÀ
El cantautor i membre fundador del grup valencià
Obrint Pas, torna a l’Acampada per presentar-nos
el seu primer disc en solitari “Amb l’esperança entre” les dents amb la banda El Cor de la Fera.

DIVENDRES
EBRI KNIGHT
Els maresmencs Ebri Knight tornen amb molta força amb el seu últim treball “Guerrilla”,
d’estil folk-rock hooligan ple de tradició, innovació i clams populars.

PROZAK SOUP
El grup valencià s’estrenarà en el festival amb
el seu darrer disc “Very Empastre”. Prozak
Soup aposta pel post-hardcore, el rap, el hiphop crític i l’electrònica clàssica, una fusió de
ritmes que ompliran el recinte de l’Acampada
Jove.

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.

DISSABTE
ESPAI REPÚBLICA

GEMMA HUMET
Provinent de família de músics i amb una
formació musical que comença als 5 anys, la terrassenca Gemma Humet estrenarà el nou escenari del festival amb el seu darrer disc “Encara”.

ASSEKES

CARPA TIO CANYA

La gira “Volar” arriba amb molta força a l’Acampada Jove de la mà del grup de Beifaió. Assekes farà
tremolar per per primer cop tot Montblanc.

KOERS
Koers portaran els sons més jamaicans i africans
de la mà del seu primer disc “Unbroken”. Cançons
a ritme de reggae-pop i de lletres diverses en català han portat al grup lleidatà a ser una de les
bandes amb més projecció en l’escena de l’electro-llatí del país.

DISSABTE
VADEBO

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Els valencians VaDeBo portaran un cop més la
seva música que impregna lluita i compromís social amb el seu darrer disc “La Por”.

ROBA ESTESA
Després de l’èxit absolut aconseguit amb el disc
“Descalces”, el sextet femení i feminista torna
a l’Acampada Jove amb el disc “Desglaç”. Amb
el seu gènere propi de folk-calentó, el grup del
Camp de Tarragona reivindicarà la visibilització
i l’apoderament de les dones a dalt i a baix dels
escenaris.

TALCO
Els italians tornen a l’Acampada Jove amb la seva
música ska-punk carregada de consciència política. Amb una trajectòria de 14 anys als escenaris
on no deixen indiferent a ningú, el mes de febrer
van treure el seu sèptim disc “And the winner
isn’t”.

DISSABTE
DOCTOR PRATS
Després de la gira #Festribal, el grup Terrassenc Doctor Prats trepitjarà fort l’escenari Independència amb el seu nou disc “Venim de
Lluny” que farà ballar sense parar a tot el públic del festival.

BUHOS
Un cop més, Buhos il·luminarà de la millor de les
maneres l’Acampada Jove. La banda de Calafell
ens farà gaudir i ballar el seu rock tropical de la
mà del seu últim àlbum “La Gran Vida”.

CARPA TIO CANYA

DJ SEND0
L’Acampada tornarà a comptar 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 dóna a conèixer des de grups emergents
fins als millors temes clàssics perquè la gent no
pari de moure el cos!

DIJOUS
16.00 h

“El Jovent combatem la repressió” amb #NoCallarem, La Pública a Judici, SCC
Apunta, La Fiscalia Espanyola Dispara, MAT 8N i Marc Bosch, Alcalde de Dosrius - Espai República

18.00 h

“Per una República intercultural” amb Najat Driouech, diputada del Grup Parlamentari Republicà i Gabriel Fernández, Regidor d’Esquerra Republicana a Sabadell- Espai Llibertat

DIVENDRES
10.00 h

“Xerrada contra la violència masclista” amb l’associació Tamaia - Espai República

12.00 h

“Taller contra la violència masclista” amb l’associació Tamaia -- Espai Llibertat

16.00 h

“Sense sobirania alimentària no hi ha revolució” amb Annaïs Sastre, de l’Ateneu cooperatiu del Camp, i Miquel VallMitjana - Espai República

16.00 h

“Taller de Dapos” amb DapoPlay - Escola de les Muralles

20.00 h

“Llibertat per totes les persones represaliadas per raons polítiques” amb familiars
dels presos i preses polítiques i d’exiliats i d’exiliades - Espai Llibertat

DISSABTE
11.30 h

“Taller de Rap”

amb la Plataforma per la Llengua - Espai Llibertat

12.00 h

“El front parlamentari del projecte republicà” amb Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya i Rut Ribas, diputada de les
Joventuts d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya - Espai República

17.30 h

“Acte polític central” amb Pere Aragonès, Adjunt a la Presidència d’Esquerra Republicana; Marta Vilalta, Portaveu nacional d’Esquerra Republicana; Rut Ribas, Diputada de les
Joventuts d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya; Pau Morales, Portaveu nacional del
Jovent Republicà; Aina Rovira, Portaveu del Jovent Republicà 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
16.00 h

Ball de bastons de Montblanc

18.00 h

Ball de gitanes de Terrassa

ITINERANTS POBLE
17.00 h

Ball de bastons de La Granada

19.00 h

Actuació dels Amics dels Gegants de Montblanc

PLAÇA DE LA VILA
20.00 h

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

ESPAI INDEPENDÈNCIA
02.00 h

Actuació dels Pataquers URV

05.00 h

Actuació de BatBatuka

DIVENDRES
ESPAI PAÏSOS CATALANS
12.00 h

Ball de bastons de La Granada

17.00 h

Actuació de BatBatuka

ITINERANTS POBLE
13.00 h

Taller de Ball de Gitanes de Terrassa

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

ESPAI LLIBERTAT
18.30 h

Taller casteller amb els Torraires de Montblanc i els Pataquers URV al local
		dels Torraires

ESPAI INDEPENDÈNCIA
23.00 h

Actuació dels dimonis de Montblanc i de Dàdives

02.00 h

Ball de bastons de La Granada

05.00 h

Actuació de BatBatuka

DISSABTE
ITINERANTS POBLE
11.00 h

Ball de Gitanes de Terrassa

12.00 h

Ball de bastons de La Granada

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, Bastoners de La Granada, Àliga
i Drac de Montblanc, Cucafera de Montblanc, Grallers de Montblanc i BatBatuka

		
		

PLAÇA DE LA VILA
12.00 h

Taller casteller amb els Torraires de Montblanc i els Pataquers URV al local dels 		
		Torraires

ESPAI INDEPENDÈNCIA
02.00 h

Ball de Gitanes de Terrassa

ESPAI LLIBERTAT
05.00 h

Actuació de BatBatuka

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 onze 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 20 de juliol tindrà lloc a la Plaça Major de Montblanc la final del dotzè Música Jove en
què hi participaran:
Arreu - Finalistes de l’A Xalar - Terres de l’Ebre
La Reixa - Finalistes del Desemboira’t - Terres de Ponent
Krit Oprimit - Finalistes del Ressò - Catalunya Central
Aldarull - Finalistes de l’Impuls Jove - Vallès Occidental
Bat the Beat - Finalistes del Barnaso - Barcelona
Andana - Finalistes de l’Alçat - Maresme i Baix Besòs
Fok - Finalistes del Destaca’t - Comarques Gironines
Mediterrània Band - Finalistes de l’Espurna- Vallès Oriental
La Tortuga que nunca tuve - Finalistes del MusiCamp - Camp de Tarragona
Tankats - Finalistes del JERock - País Valencià
Foc - Finalistes del Pàmpol Roig - Penedès i Anoia
Guaiana - Finalistes del SonaBaix - Baix Llobregat

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

Contacte de Premsa

Gemma Domínguez · Queralt Malé
premsa@acampadajove.cat
93 319 20 58 · 620 79 06 14 · 695 70 05 73
Més informació: www.acampadajove.cat

