VINT I TRES ANYS DE RESISTÈNCIA, LLUITA I

REPERCUSSIÓ D’EDICIONS ANTERIORS

LLIBERTAT

Després de vint-i-tres 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-quatrena edició, el festival político-musical torna per onzè 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 23 anys que situen l’Acampada Jove en el
centre del panorama musical, polític i juvenil dels
Països Catalans.
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 2019, que tindrà lloc
els propers 18, 19 i 20 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 tornarà a ser un clam del
jovent per reclamar la llibertat dels presos i preses, exiliats i exiliades polítiques, sense oblidar les
reivindicacions feministes, ecologistes i antifeixistes que han acompanyat sempre l’organització.

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.
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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 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.
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 noi 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 collaboració 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
ANDANA
Guanyador del concurs Música Jove 2018, el grup
del Maresme serà l’encarregat de donar el tret de
sortida a les actuacions de l’escenari Independència amb la festa del seu primer treball “Rise Again”,
un crit contra el conformisme i les etiquetes que
ens col·loquem i que no ens deixen canviar.

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

PUPIL·LES
Des del País Valencià, arriba per primer com a
l’Acampada el grup de rap Pupil·les amb les seves
cançons de lletres festives i reivindicatives on majoritàriament destaquen els missatges feministes.

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

DIJOUS
MIQUEL DEL ROIG

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

L’incombustible cantautor, Miquel del Roig, tora a
l’Acampada Jove. Una aposta segura per la festa i
la diversió amb les seves versions satíriques.

EL DILUVI
El #MestissatgeMediterrani de El Diluvi arriba
des de la comarca de l’Alcoià fins a Montblanc
per presentar-nos la gira “Junteu-vos”. El Diluvi es
defineix com un grup de música de folk modern
que fusiona diversos estils musicals, com cúmbia,
reggae, rumba, folk i música tradicional o d’arrel
valenciana.

GREEN VALLEY
Green Valley tornen a Montblanc al ritme de
reggae i dancehall amb les seves cançons que
combinen lletres reivindicatives amb missatges
positius que contagien i consciencien al públic.

DIJOUS
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.

ADALA & THE SAME SONG BAND
Per primer cop, Adala & The Same Song Band
omplirà el festival de crítica social, ètica i espiritualitat, que dispara contra totes les fronteres, les
corones, el poder i totes les seves guerres.
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PD IXENTES
PD Ixentes són un grup de dones que ens van
unir, ara fa un any, per la necessitat de generar
espais d’ocis amb referents femenins, volent renovar els espais de festa on l’únic missatge que
es dóna està vinculat al sistema heteropatriarcal.
D’aquesta inquietud neix Ixentes, amb l’objectiu
de crear sessions de música feminista amb una
diversitat d’estils de música des de la rumba, la
cúmbia, el rap, etc. Donant així visibilitat a referents femenins del panorama nacional.

ESPAI REPÚBLICA

DIVENDRES
ALIDÉ SANS

JÚLIA COLOM

La cantautora de la Vall
d’Aran trepitjarà per
primer cop el festival
amb les seves lletres
en occità aranès i el
seu darrer disc “Henerécla”, de ritmes càlids i
vibrants.

L’artista mallorquina
s’ha fet un lloc en l’escena musical del jazz,
la cançó mediterrània
o la música popular
tant a Barcelona com a
les illes.

LA OTRA & LAS LOCAS DEL CO.
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També visitarà Montblanc La Otra & las locas del
co. amb la seva música de consciència per presentar el seu darrer disc “Creciendo”.

TRIBADE
El grup barceloní arriba per primer cop al festival
amb el seu rap, amb influències del flamenc, el
soul, el afrotrap, i el reggaeton, per denunciar i
empoderarse a través dels ritmes i la poesia.

DIVENDRES
HUNTZA

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Huntza es va crear en 2014, pels carrers de Bilbo.
Els 6 joves es van conèixer en l’ambient universitari i tenen com a objectiu estendre la seva música
a tota Euskal Herria. Per primera vegada, la banda
arriba a l’Acampada Jove per presentar-nos el seu
darrer treball Xilema.

ZOO
Zoo també tornaran a fer ballar tots els acampats
i acampades a ritme amb les seves cançons plenes de lletres de denúncia social i consciència
política.

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”.

DIVENDRES
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.

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.
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RICARD CENDRA
L’Acampada Jove 2019 comptarà amb Ricard Cendra, de la vila de Montblanc, que farà ballar i cantar els acampats i acampades fins que surti el sol
amb un repertori molt divers d’estils i de cançons.

ESPAI REPÚBLICA

DISSABTE
IVETTE NADAL

JU

Ivette Nadal és una
poeta i cantautora catalana que arriba per
primer cop al festival
per presentar-nos el
seu darrer treball “Arquitectura primera”.

La cantautora Ju, arriba
des d’Osona carregada
d’energia per omplir
l’espai República amb
les seves cançons de
pop-rock i reggae que
expressen les seves vivències personals.

JOKB
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Després de guanyar el Música Jove 2016, els igualadins JoKB tornen a més força que mai amb el
seu primer disc OHANA. EL grup de música de
funky pop mestís i festiu en català i anglès faran
de l’Acampada Jove una Festa Camaleònica.

LILDAMI
El terrassenc i cantant de trap català Lildami presentarà el seu darrer disc “Flors Mentre Visqui” a
l’Acampada Jove 2019 amb col·laboracions d’artistes com Dorian, Oques Grasses, Suu, La Sra Tomasa i, fins i tot Manel.

DISSABTE
OBESES

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Els osonencs Obeses són una de les formacions
confirmades d’aquesta 24a edició. El grup de
pop-rock català portarà les cançons del seu darrer
treball “Fills de les Estrelles” per omplir el festival
de rock simfònic i electricitat.

OQUES GRASSES
Després d’una aturada, Oques Grasses serà un
dels grans reclams de l’Acampada Jove 2019.
La formació osonenca portarà els ritmes més
reggae-pop del seu nou disc “Fans del Sol” que
farà ballar als acampats i acampades.

BOIKOT
Boikot, un grup caracteritzat pel seu compromís
social i el missatge polític que contenen les seves cançons i que torna a l’Acampada per carregar-nos d’energia i reivindicació.

DISSABTE
TRAIN TO ROOTS
Arribats d’Itàlia, Train to Roots ompliran, per
primera vegada, l’escenari de Montblanc amb
el reggae del seu sisè disc “Declaration N°6”.

STROMBERS
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”.
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TROPICAL RIOTS PD’S
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 24a edició del festival político-musical de referència als Països Catalans.

DIJOUS
15.00 h

Presentació del llibre “Fins que siguem lliures” amb l’autor, Sergi Sol, Maria Riera,
neboda de l’Oriol Junqueras i el representant de FreeJunqueras, Maxi Calero. - Espai República

16.00 h

“Canviem la història desestigmatitzant els MENAs” amb la plataforma Girona Acull

- Espai Llibertat

17.30 h

“Canviem la història combatent la repressió” amb Diana Riba, eurodiputada i membre de l’Associació Catalana de Drets Civils, Bel Pozueta, de l’Associació Alstasugurasoak, i Pepe
Beúnza, primer objector de consciència i Martí Olivella, cofundador de NOVACT - Espai Llibertat

DIVENDRES
11.00 h

“Canviem la història des de l’autodefensa feminista” amb Pilar Serra, activista feminista- Espai Llibertat

12.30 h

“Canviem la història combatent el feixisme” amb Guillem Agulló, pare del militant
antifeixista Guillem Agulló, Maria Dantas, membre d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme i diputada
al Congreso, i Marta Rosique, diputada del Jovent Republicà al Congreso - Espai Llibertat

16.00 h

“Canviem la història des de Montblanc” taula rodona amb les intervencions de la
Conca 5.1, Carme Ferrer, alcaldessa de Senan, Anaïs Sastre, de Coop Camp, i Aida Masey, jove pagesa. - Espai Llibertat

17.30h
“Canviem la història amb la música feminista” Amb la participació de dones músiques i cantants de grups del cartell de l’Acampada Jove 2019 - Espai Llibertat

DISSABTE
10.00 h

Presentació del llibre “Joventut i més enllà”, amb Jordi Sugranyes - Espai República

11.00 h

“Canviem la història des de l’autodefensa digital” amb el col·lectiu ciberactivista
Donestech - Espai República

14.00 h

“Canviem la història des de la solidaritat entre poblesl” xerrada i dinar amb delegacions internacionals - Espai República

17.30 h

“Acte polític central” amb Roger Torrent, President del Parlament de Catalunya,
Raquel Sans, diputada del Parlament de Catalunya, Pau Morales, Portaveu nacional del Jovent Republicà; Carme Gomila, regidora de Manacor; i Pep Andreu, Alcalde de Montblanc - Plaça de la Vila

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

CONTACTE DE PREMSA

Queralt Malé Bas
premsa@acampadajove.cat
93 319 20 58 / 695 70 05 73
Més informació: www.acampadajove.cat

