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Els voluntaris són el motor de l’Acampada
Jove, un festival que va més enllà de la
música
Guillem González

El dijous 13 de juliol arrenca a Montblanc l’Acampada Jove 2017. Es tracta del festival
politicomusical que organitzen les Joventuts d’Esquerra Republicana (JERC) cada estiu des de l’any
1996. Després d’haver-se iniciat fa més de dues dècades a Arbúcies i d’haver passat per Sant Celoni
durant quatre anys, l’Acampada Jove d’aquest any serà la novena edició consecutiva a la capital de
la Conca de Barberà i s’allargarà fins al dissabte 15 de juliol. Aquest any, el cartell compta amb
grups de renom com Aspencat, Els Amics de les Arts, La Pegatina, Itaca Band o Zoo. A
banda del cartell musical, durant els tres dies de festa els assistents gaudiran de diverses xerrades,
tallers, activitats esportives i actuacions de cultura popular.

Els concerts de l’Acampada Jove 2017 es distribuiran en tres espais diferents. A la plaça Major de
Montblanc hi haurà un escenari on tindrà lloc Música Jove, un certamen de grups novells dels Països
Catalans. El segon és la Carpa Tio Canya, un espai per a grups emergents i actuacions en petit
format. Finalment, l’escenari Independència és l’espai on s’hi celebren els concerts més
multitudinaris. Guillem Casals, responsable d’aquest darrer espai, reconeix que “el que més ens
enorgulleix és veure que una gran part del cartell musical dels Països Catalans va passar durant els
seus inicis per l’Acampada Jove i hi continua venint”. Tot i la responsabilitat de la seva tasca, no
deixa de ser un dels molts voluntaris que poblen el festival durant els tres dies de durada. Ells són
part indispensable de l’Acampada Jove i dediquen moltes hores a garantir-ne el bon
funcionament. El Guillem confessa que “quan veus el públic content, tots els esforços valen la
pena”.

Equips que transmeten entusiasme
Els voluntaris de l’Acampada es distribueixen en diversos equips per tal d’organitzar-se de manera
eficient. El grup més nombrós és el que formen els voluntaris del servei d’ordre, un equip d’unes
200 persones. La seva tasca consisteix a vetllar perquè els assistents gaudeixin de la comoditat més
gran possible durant els dies de festival. Rut Ribas, l’encarregada de coordinar el servei d’ordre
durant el dia, té molt clares les funcions de l’equip: “Hem de fer que es respiri un bon ambient en
tots els espais de l’Acampada Jove. Ajudem els acampats en tot el que necessiten i treballem
per aconseguir que aquest sigui un espai de festa, de lluita i de llibertat. Per això mateix, la
nostra funció també és fer possible que l’Acampada sigui un lloc lliure d’agressions i de
discriminació”.

Per tal de deixar constància de l’ambient que es respirarà a Montblanc i de les xerrades, de les
activitats de cultura popular i dels tallers que hi haurà, es crea l’equip de comunicació. Els
voluntaris que en formen part tenen la missió de convèncer aquells que no hi han anat i d’aconseguir
que els que sí que ho han fet en puguin guardar un bon record i dir “jo hi vaig ser”. “L’Acampada
Jove és molt més que música i és necessari transmetre aquesta idea”, diu Xènia Sala,
responsable de l’equip de fotògrafs del festival.

Una altra de les parts indispensables del festival són les barres. N’hi ha un total de cinc i es troben
repartides entre els diferents espais. La Kènia Domènech, responsable de la Barra 1, valora la
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importància real del voluntariat: “Facilita molt la coordinació. Som uns quants centenars de
voluntaris disposats a tirar endavant un projecte amb molta il·lusió i ganes perquè el puguin gaudir
milers de joves”.

Un director molt jove
Al capdavant de l’Acampada Jove 2017 hi ha un altre voluntari de només 22 anys, Pau Morales.
És el director del festival i, juntament amb un equip de sis persones, es coordinen de manera
constant amb els altres grups de treball. Des d’aquí es preparen les propostes polítiques, culturals i
musicals de cada edició i s’assegura que l’Acampada “no perdi el seu ADN”, com diu el Pau. Durant
el festival es desenvolupen desenes d’actes reivindicatius, polítics i culturals que “generen
tota l’activitat ideològica que dóna sentit a l’Acampada Jove“. Un cop acabin els tres dies
frenètics del festival d’enguany, es posaran a treballar en l’edició del 2018.
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