Vint

i un anys construint la independència i
el socialisme

Repercussió d’edicions anteriors

Després de vint 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-unena edició, el festival político-musical torna per vuitè 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 20 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 2016, que tindrà lloc els propers
14, 15 i 16 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.

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 tres 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.

ESPAI PAÏSOS CATALANS

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.

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 fan que sigui un espai
més del festival, que acollirà actuacions, activitats
i moltes més sorpreses. La Plaça major de Montblanc tornarà a acollir també 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 ja ha acollit els set 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
casc històric i, sobretot, la muralla fan que Montblanc sigui 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.

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
EL SON DE LA CHAMA

CARPA TIO CANYA

Arriben per primer com a l’Acampada Jove. Ens
explicaran qui són amb el seu segon disc SOMOS,
que ha vist la llum aquest mes de març. Vénen de
Tarragona, i han voltat arreu mentre concebien
un treball més madur i contundent, que repassa
diferents paissatges emocionals i socials, sempre
des d’un punt de vista inconformista però positiu.

MIQUEL DEL ROIG
No hi ha festa popular que valgui la pena als
Països Catalans si no compta amb la guitarra i les
lletres de l’inefable Miquel del Roig, que ja forma
part de la llegenda i la màgia del nostre país.

LA BARRACA
La Barraca, els guanyadors del concurs Música
jove 2015, seran els encarregats d’obrir l’escenari
independència d’aquest any. Des del Baix Llobregat explicaran a tothom que Mig món plora i l’altre calla.

DIJOUS
TALCO

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

En l’àmbit internacional tornem a acollir a l’Acampada Jove els italians Talco, reis de l’ska, i tot un
referent per la música combativa i rebel de principis del segle XXI.

LA RAIZ
Rebrem de nou amb moltíssimes ganes a La Raíz
i el seu nou treball Entre Poetas y Presos. Un grup
que no para de créixer, sorprendre’ns i superar-se
dia a dia.

ANIMAL
Perquè tots tenim ganes de #ferlanimal arriben
per primer cop a Montblanc els animal, i ens presentaran el seu nou disc Més enllà de les paraules.

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

CARPA TIO CANYA

DJ OGT
Dj OGT s’estrena 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, reggae, llatina, punk y ara amb les
noves generacions de rumba amb bases electròniques o funky fins el millor del mestissatge,
Balkan, Fanfarria, Swing, Latin Beats, Afrobeats i
tota classe de ritmes que crearan una atmosfera
que farà gaudir a tots els acampats.

DIVENDRES
SENSE SAL
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Debutaran per primera vegada als escenaris de
l’Acampada Jove. Els terrassencs vindran a presentar el seu nou disc Crida amb mi amb el Popfolk festiu que els caracteritza.

VaDeBo
Per primer cop i des del País Valencià arriba a
l’Acampada Jove VaDeBò. Presentaran el seu
segon disc, Actitud, després de més de mig centenar de concerts a les seves espatlles.

LÁGRIMAS DE SANGRE
Una de les novetats més trepidants de
l’edició d’enguany. La banda de rap-reggae combatiu-alternatiu arriba a Montblanc a presentar Si
una no se rinde, que combina la reivindicació social amb un aire festiu tropical típicament maresmenc.

DIVENDRES
GREEN VALLEY

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Repeteix també a l’Acampada Jove un dels grups
que actualment són els reis dels escenaris arreu:
Green Valley. Ens portaran i presentaran el seu
nou treball, AHORA 2016.Una fruita de primavera en forma de disc que farà que el seu missatge
segueixi bategant i obrint fronteres.

ASPENCAT
Torna a Montblanc una de les bandes referents del
País Valencià. Aspencat amb un estil basat en l’ska,
el reggae i el drum and bass. Vindran a l’Acampada Jove amb el seu reggae-fusió que
incorpora nous gèneres com el dubstep i amb presència de sons electrònics.
Un grup ja amb bagatge consolidat, que no para
de sorprendre’ns i que ho va petar la passada
edició de l’Acampada.

BUHOS
Des de la salvatge costa daurada, amb poques ganes de dormir arriben els Búhos a presentar-nos el seu nou disc Lluna Plena. Tornarem
a gaudir a l’Acampada Jove d’aquest grup de rock
tropical plenament consolidat.

DIVENDRES
ATUPA
Atupa aterra per segon cop consecutiu a l’Acampada Jove. Els de Montcada de l’Horta portaran el seu rap a Montblanc i ens presentaran
el seu treball Quasi res porta el diari.
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TROPICAL RIOTS
Tropical Riots PD’s torna a l’Acampada Jove per
tercer any consecutiu! Van néixer de la unió de
RuboDj i #PDEixDelMal l’any 2012 on també els
vam poder escoltar al festival. Han passat per
festes majors, barraques de viles i ciutats i casals populars i tornen a l’Acampada amb més forá
que mai. La seva aventura, que va començar amb
un duel, ha acabat amb una unió que porta festa
amb música de tots els estils allà on van.

DISSABTE
BONOBOS

CARPA TIO CANYA

Cridem al néixer, en la lluita i en l’amor. BONOBOS
tornen a l’Acampada Jove de a presentar Crida, el
segon disc dels osonencs. Han sigut Premi Enderrock Artista Revelació 2014 del públic i nominat a
Artista Revelació del 2014 per l’Associació de Representants i Mànagers de Catalunya.

OBESES
Obeses torenen a l’Acampada Jove, ja consolidats
als escenaris d’arreu del país.. El quartet conteporani presentarà Monstres i Princeses.

LA TERRASSETA DE PREIXENS
La TDP no es queda enrere i arriba a l’Acampada
Jove per primer cop. Amb la seva estrena a Montblanc presentaran “candidatura”, el nou disc amb
el que converteixen qualsevol festa en una Festa
Major!

DISSABTE
AUXILI

ESCENARI INDEPENDÈNCIA

Auxili arriba de nou a Montblanc per presentar Instants Cremant, carregat de reggae i amb influències de ska, ragga i rap. Sempre amb un estil propi, definit, més madur i amb unes lletres directes.

OQUES GRASSES
La gira You Poni arriba a Montblanc. Els osonencs
Oques Grasses vénen al centre geogràfic dels
Països Catalans a petar-ho molt fort.

STROMBERS
Els Strombers s’han anat consolidant per arreu
del territori català, com un dels grups de referència de la música festiva o de participació. La seva
música, desimbolta, engrescadora i desacomplexada, està al servei de la diversió i de la gresca.
Tenen una gran varietat de ritmes i el mestissatge
per bandera, que els aporta aquest caràcter lúdic
i festiu, associat a la litúrgia de la diversió i de la
gresca.

DISSABTE
EBRI KNIGHT
Disposats a incendiar els ànims, els maresmencs Ebri Knight vindran a l’Acampada Jove a
presentar-nos el seu nou treball, Foc, amb un estil folk que combina tradició, innovació i una inequívoca corretja de transmissió amb els clams
populars.
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DJ SEND0
L’Acampada tancarà la seva dinovena edició amb
Dj send0 que des de l’any 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!

ESPAI LLIBERTAT
DIJOUS
16.30h

“No és no”. Prevenció de relacions abusives.

18h		

“Defensem el territori” amb Susanna Abella de la Plataforma en Defensa de l’Ebre,
Blanca Gómez de la Plataforma Riudaura junts contra el Fracking, i Mercè Morató de la Plataforma
Marea Blava Mallorca.

DIVENDRES
11h 		

“El test de la vida real” videofòrum sobre transexualitat, amb Pol Galofre, coordinador de Cultura Trans.

12.30h

“El procés constituent a la República” amb Lluís Llach, president de la comissió del
Procés Constituent al Parlament de Catalunya.

18h		

“Pobles i ciutats, motor de canvi” amb Laura Ribalaiga, regidora de govern a Alella,
Pol Pagès, alcalde de Sant Quintí de Mediona, Juli Fernández, alcalde de Sabadell i Montserrat Fornells, alcaldessa de Vilanova de l’Alguda i vicepresidenta de l’Associació de Municipis per la Independència.

18h		

“La justícia social en la República catalana” amb la consellera de Treball, Afers Socials
i Famílies, Dolors Bassa, el conseller de Salut, Toni Comín, i la diputada al Congrés, Teresa Jordà.

DISSABTE
11h 		

“Refugees Wellcome” amb Alguer Miquel, cantant de Txarango, Anna Surra, diputada al Congrés i Juli Tello, representant de la plataforma Stop Mare Mortum.

12.30h

“Europa es desmunta?” amb Elisabeth Nebreda, assessora de l’Aliança Lliure Europea, i delegacions internacionals vingudes des de Dinamarca, Irlanda, Escòcia, Itàlia, País Basc,
Portugal, Finlàndia i Galícia.

18.30h		 “Acte polític central” amb Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana, Gerard Gómez del Moral, portaveu nacional de les JERC, i Pep Andreu, alcalde de Montblanc.

DIJOUS
ZONA ACAMPADA
16h 		

Ball de Bastons de Montblanc

18h 		

Actuació dels Bastoners de Sabadell

19h 		

Actuació dels Grallers Descordats de Torregrossa

ITINERANTS POBLE
19h 		

Actuació dels Amics dels Gegants de Montblanc

ESPAI LA PLAÇA
20h 		

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

Divendres
ZONA ACAMPADA
12h 		

Actuació dels Grallers Descordats de Torregrossa

ITINERANTS POBLE
13h 		

Actuació dels Bastoners de Sabadell

17h 		

Actuació del Ball de Bastons de Montblanc

19h 		

Actuacions dels Amics dels Gegants de Montblanc

ESPAI LA PLAÇA
13.25h

Actuació dels Bastoners de Sabadell

14.45h

Performance feminista

16.45h

Performance feminista

17h 		

Actuació dels Grallers Descordats de Torregrossa

18h 		

Taller casteller amb els Torraires de Montblanc (Locals dels Torraires)

19h 		

Actuació dels Nanos i l’Àliga i el Drac de Montblanc

20.30h

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

Dissabte
ITINERANTS POBLE
13h 		

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

18h 		

Cercavila i actuacions de cultura popular

ZONA ACAMPADA
12h 		

Actuació dels Grallers Descordats de Torregrossa

ESPAI LA PLAÇA
12.30h

Taller casteller amb els Torraires de Montblanc (Locals dels Torraires)

El concurs dels 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 nou 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 trobareu en
cap altre festival.

ESPAI LA PLAÇA
CONCURSANTS
13:00h 			Hereus
13:40h 			

En Quarentena

14:20h 			

Arkadia Sound

15:00h 			Festucs
15:40h 			Altercat
16:20h 			

Entre rates

17:00h 			JoKB
17:40h 			

El Mafio

18:20h 			

Toquem Fusta

19:00h 			

La Mulata

Les entrades de l’abonament ja estan a la venta a Internet
http://www.codetickets.com/acampada-jove/ca/web-del-festival/

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

