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Una Acampada Jove per canviar la història

Montblanc acull la 24a edició d'aquest festival, que uneix com
sempre música i reivindicació

Noel Eduardo

El jovent és el protagonista indiscutible de l'Acampada / ÀLEX LÓPEZ – AJ

Música, però no només música. Ambient, però molt més que això. Festa més enllà de la festa.
Reivindicació, militància, compromís polític… L’Acampada Jove 2019, que tindrà lloc a la vila
medieval de Montblanc els propers dies 18, 19 i 20 de juliol, té com a lema ‘Canviem la història’ i es
defineix, tal com ho feia en les anteriors edicions, com “l’espai de festa i reivindicació del jovent
independentista”. Iniciativa pensada i creada per les Joventuts d’Esquerra Republicana, el certamen
arriba aquest any a la seva 24a edició, de les quals les últimes onze s’han celebrat a la capital de la
Conca de Barberà.

El festival farà, com no podia ser d’altra manera, especial atenció a la situació d’excepcionalitat que
viu el país. L’Acampada Jove tornarà a ser un clam per reclamar la llibertat dels presos i preses
polítiques, dels exiliats i exiliades, sense oblidar les reivindicacions feministes, ecologistes i
antifeixistes que han acompanyat l’organització des dels seus origens el 1996. “Arribem a la 24a
Acampada Jove amb la vista posada a la sentència del Judici Franquista”, diu Pau Morales, director
de la trobada a més de portaveu nacional de Jovent Republicà. “També des de l’Acampada Jove
n’exigim l’absolució, alhora que som conscients que l’Estat que ens reprimeix no s’aturarà fins a
acabar amb l’independentisme, i amb qualsevol forma de dissidència”, sentencia.

http://acampadajove.cat/
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Programació musical i programació política
L’Acampada Jove, que s’organitza amb la col·laboració voluntària del jovent republicà, és “el festival
político-musical de referència dels Països Catalans”, tal com s’autodefineix. I és que en paral·lel al
cartell artístic -on destaquen, entre d’altres, grups com Obeses, Oques Grasses, Doctor Prats o
Zoo– hi ha un seguit de xerrades, presentacions i taules rodones que complementen l’oferta de la
trobada.

Moltes d’aquestes activitats, sota el títol de “Canviem la història”, tocaran diferents temàtiques
d’interès. Com el “Canviem la història desestigmatitzant els MENAs”, per exemple, que toca un tema
de malhaurada rabiosa actualitat com són les agressions que els menors estrangers no acompanyats
pateixen per part de grups d’ultradreta (fa pocs dies, per exemple, a un centre de menors del
Masnou). O el “Canviem la història combatent la repressió”, que comptarà amb Diana Riba,
eurodiputada i membre de l’Associació Catalana de Drets Civils; Bel Pozueta, de l’Associació
Alstasugurasoak; Pepe Beúnza, primer objector de consciència i Martí Olivella, cofundador de
Novact. Un altre “Canviem la història” destacat serà el que parlarà de com combatre el feixisme,
que comptarà amb Guillem Agulló, pare del militant antifeixista Guillem Agulló, assassinat el
1993 al Paía Valencià a mans de militants d’ultradreta.

“Fem una crida a canviar la història des del jovent, a organitzar-se, a implicar-se”, afirma Morales
preguntat per CRÍTIC. “Perquè no només no podem aturar-nos, o no podem inhibir-nos, sinó que ens
pertoca organitzar la resposta juvenil que venci la repressió que patim als Països Catalans”. I
afegeix: “De fet, l’Acampada Jove és una plataforma juvenil que aspira a molt més que a la
independència, el ‘canviem la història’ també és una crida a assegurar un espai de llibertat per a
tothom al festival, combatent les violències masclistes i LGTBIfòbiques, i a la consciència de tots
nosaltres per causar el mínim impacte ambiental i lluitar en defensa del territori i contra la
destrucció del nostre entorn”.

Un altre dels actes que molt probablement tindran gran afluència de públic serà el que es farà dijous
a les 15 hores, amb la presentació del llibre “Fins que siguem lliures”, que comptarà amb l’autor,
Sergi Sol, a més de Maria Riera, neboda d’Oriol Junqueras, i el representant de FreeJunqueras, Maxi
Calero. Aquesta serà la primera activitat del festival d’enguany. L’activitat que tancarà l’edició 2019
de l’Acampada Jove serà a la plaça de la Vila de Montblanc dissabte a les 17:30 hores, i comptarà
amb la presència i intervenció de Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya; Raquel
Sans, diputada; Pau Morales, portaveu nacional del Jovent Republicà i director de l’Acampada;
Carme Gomila, regidora de Manacor; i Pep Andreu, alcalde de Montblanc.
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Un moment de màxima intensitat de l'edició de 2018, amb Buhos a l'escenari / ÀLEX LÓPEZ – AJ

Els actes polítics tenen lloc a la plaça Major de Montblanc, com aquest del 2017 / MARC TIENDA –
AJ
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Anterior Següent

Diferents espais per a diferents propostes
El festival compta amb diferents espais, que responen a les necessitats d’aforament per cada
activitat programada. L’Espai Independència és la principal zona de concerts de l’esdeveniment, a
tocar de la zona d’acampada. És l’espai que acull els grups de més renom, tant dels Països Catalans
com d’altres territoris. La zona de concerts també acollirà la fira d’entitats, on hi haurà la
representació de les associacions del país amb diferents estands. Un dels pilars bàsics de
l’Acampada és la promoció dels projectes associatius i de base catalans. Com altres anys, hi haurà
associacions compromeses amb la defensa de la llengua i la llibertat, amb la lluita de classe,
estudiantil, solidària, mediambiental…

La Carpa Tio Canya, de la seva banda, és l’espai per als grups emergents, un escenari per ampliar
l’oferta musical del festival i que també acollirà les sessions dels ‘discjòqueis’ que allargaran la festa
fins que surti el sol.

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 totalment condicionada amb punts d’aigua, dutxes, servei de recollida de
residus, bar i altres tipus de serveis per garantir la comoditat dels assistents. Al costat hi haurà un
nou espai, creat recentment, l’Espai República, una zona pensada per millorar encara més els
serveis als acampats. S’hi podran carregar els mòbils, prendre alguna cosa, descansar i conèixer
molta gent vinguda d’arreu dels Països Catalans.

La complicitat del propi municipi de Montblanc amb l’Acampada Jove fa que els seus carrers siguin
un espai més del festival, i allà hi haurà 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. L’edició 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 darreres edicions de l’Acampada Jove a Montblanc han congregat prop de 30.000 persones,
convertint-la en una cita musical i reivindicativa ineludible especialment per al públic més jove. “El
Jovent Republicà té un projecte obert i amb voluntat de contribució decisiva al procés d’alliberament
social i nacional del nostre país”, afirmen des de l’organització. “És per això que l’Acampada Jove
2019 tornarà a ser un punt de trobada fonamental per compartir experiències, divertir-se i treballar
per la construcció nacional”.

Podeu veure la programació completa de l’Acampada Jove 2019 (i adquirir entrades i abonaments)
aquí.
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