DOSSIER DE PREMSA

L'Acampada Jove va néixer l'any 1996 a
Arbúcies, on s'hi van celebrar nou edicions,
vam passar quatre edicions més a Sant
Celoni,
i
ja
portem
onze
edicions
consolidades a la capital de la Conca de
Barberà, a Montblanc. Som un festival
político-musical fet de joves per a joves.
Anem més enllà d'oferir una programació
musical, si no que també apleguem una gran
diversitat
d'expressions
culturals,
tant
nacionals com internacionals, i promovem la
consciència social.
El 19 de juliol del 2019, en finalitzar la 24ena
edició,
encetàvem
la
campanya
de
celebració de les vint-i-cinc edicions de
l'esdeveniment; les #25Acampades. Amb
l'arribada de la pandèmia de la COVID-19, les
esperances de celebrar el quart de segle
s'allunyaven fruit de les dades sanitàries, les
restriccions i recomanacions de les autoritats
competents. És per això que vam decidir
ajornar la celebració de les #25Acampades.
Aquest darrer any hem estat seguint la
situació epidemiològica i treballant per oferir
alternatives que ens permetin dur a terme el
nostre festival amb la màxima normalitat
possible, i, com que els escenaris previstos
per aquest estiu no es pronostiquen amb la
normalitat d'abans de la pandèmia, vam
decidir dissenyar una edició exclusiva per
aquest any 2021: l'Acampada Jove 1.0.

FILOSOFIA
DE L'EDICIÓ
L’Acampada Jove 1.0 es celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol a
Montblanc, de divendres a diumenge, a la Plaça de Sant Francesc
de Montblanc i els seus voltants.
El canvi de dies i d’ubicació d’enguany és un aposta per seguir
oferint el mateix nombre de grups, l’entrada a un públic més ampli i
respectar les restriccions sanitàries per la pandèmia de la Covid-19.
El nou espai aporta un lloc més íntim i històric a la nova edició 1.0
del festival: un format reduït, però que manté la mateixa essència
que les anteriors 24 edicions.

MÉS DE
24 EDICIONS
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 un centenar de mitjans acreditats de mitjana en les últimes
edicions.
Després de vint-i-quatre 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.

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.

COM SERÀ
L'ACAMPADA
JOVE 1.0?
Un recinte amb 2 espais separats des d'on es
podran gaudir dels concerts:

ADÉU CADIRES, HOLA PISTA DE BALL
En aquesta zona no hi haurà distància de seguretat,
per tant és obligatori portar la mascareta FFP2
posada.

ZONA DE RESTAURACIÓ
En aquesta zona es podrà consumir beguda i
menjar en diferents taules que ajuden a mantenir la
distància de seguretat entre el públic assistent.

MESURES
SANITÀRIES
CRIBRATGE ABANS D'ENTRAR
Per entrar al festival és obligatori un resultat
negatiu al test d'antígens, que no tindrà cap
cost addicional. A l'Escola Les Muralles de
Montblanc hi haurà l'espai de cribratge.
L'accés serà al c/ Bartra. Un cop fet el test i
passat uns minuts, els assistents rebran un
SMS amb el resultat.
A l'entrada al recinte del festival es
comprovarà l'ús de la mascareta i la higiene
de mans.
INDICACIONS
En els propers dies els assistents rebran un
correu electrònic amb dues indicacions:
Agafar cita prèvia per el test d'antígen.
Instruccions per intercanviar les entrades
corresponents a les taules de 4 persones
per entrades individuals i nominals.

COM ARRIBAR-HI?
TREN
A banda del transport privat, a Montblanc s’hi pot
arribar en tren a través de la R13 de Barcelona a
Valls i la R14 de Barcelona a Lleida. També s’hi pot
arribar amb autobús des de diferents punts de la
comarca i des de Tarragona i Reus.

COTXE
Si vens amb transport privat, s’habilitarà com a
aparcament els terrenys de sota l’estació de tren,
al carrer de Prenafeta s/n. L’accés en vehicle serà
pel carrer de Prenafeta, i l’accés a peu serà per
l’avinguda de l’Estació, per sota el pont de la renfe.

BUS
L’organització organitza autobusos d'anada i
tornada des de Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona, Manresa, Vic, Reus i Vilafranca del
Penedès. Els tiquets ja es poden adquirir a
acampadajove.cat.

AUTOCARAVANES I FURGONETES
S'habilitarà un aparcament exclusiu per aquest
tipus de vehicles.

CONTACTES DE
PREMSA
Queralt Malé · Aniol Costa
premsa@acampadajove.cat
93 319 20 58
695 70 05 73 · 689 33 83 28

MÉS INFORMACIÓ I
ENTRADES DISPONIBLES A
acampadajove.cat

