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Uns 200 santugatencs assisteixen a l'Acampada Jove organitzada per la JERC a Sant Celoni
Uns 200 joves santcugatencs han participat a la desena edició
de l'Acampada Jove que organitzen les JERC a nivell
nacional. L'edició d'enguany, que per primer cop s'ha celebrat
a Sant Celoni, ha comptat amb uns 36.000 assistents i 13.000
acampats, i ha superat les previsions més optimistes dels
organitzadors.

A falta de confirmació oficial, al voltant d'uns 200 joves santcugatencs han assistit a la desena edició de
l'Acampada Jove que organitzen les JERC a nivell nacional i que s'ha celebrat des de dijous i fins dissabte a
Sant Celoni. Tot i que l'edició d'enguany ha estrenat una nova ubicació lluny d'Arbúcies, el municipi que ha
acollit l'esdeveniment en anteriors ocasions, el festival ha arribat als 36.000 assistents i 13.000 acampats,
procedents d'arreu dels Països Catalans, aconseguint així superar les previsions més optimistes que apostaven
per uns 30.000 participants.
Un dels membres de les JERC de Sant Cugat, Roger Tugas, ha fet una valoració molt positiva de la
participació de la secció local en aquesta desena edició de l'Acampada Jove.
Roger Tugas: Des de Sant Cugat van anar 15 militants a ajudar en les tasques organitzatives i això va
fer que fóssim una de les seccions locals que més va aportar, juntament amb el conjunt del Vallès
Occidental.
En l'apartat musical, el festival ha comptat amb les actuacions de grups com Skatalà, Antònia Font, Lluís
Llach, Quimi Portet o Ismael Serrano, entre d'altres. A més, l'Acampada ha acollit diferents actes polítics i
conferències que, segons Tugas, han estat tot un èxit d'assistència i participació.
Roger Tugas: A nivell polític s'ha pogut consolidar tot tipus d'activitats, tant actes de cultura popular
com xerrades. L'acte central, que va omplir la plaça de la vila, va comptar amb la presència de Josep
Lluís Carod-Rovira i representants de joventuts d'altres nacions.
L'organització ha expressat la seva satisfacció per haver convertit un projecte de 300 persones el 1996 en un
macrofestival plural en estils i tendències.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/cultura/17901.html
Copyright 2020 Cugat.cat
Pagina 1 - 03/04/2020

