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La sala de concerts vol ser un referent de la música pop, rock i indie
Nublo Live, empresa gestora de la futura sala de concerts de
Can Solà, vol fer de Sant Cugat un punt de parada de les gires
musicals més importants de la música pop, rock i indie.
L'equipament, que s'organitzarà com un club musical, també
oferirà les seves instal·lacions perquè les bandes locals puguin
organitzar concerts o bé actuïn com a teloners als espectacles
programats. Ho ha explicat el director de l'empresa
encarregada de la gestió, Carles Cano, en una entrevista a
Cugat.cat on també ha dit que actualment estan acabant de
perfilar el projecte executiu.

A banda de concerts, l'equipament comptarà amb sessions de club divendres i dissabte en horari de tarda i de
nit. A les tardes la proposta anirà destinada a joves de 14 a 17 anys i no s'hi vendran begudes alcohòliques. En
relació amb els concerts, Carles Cano assegura que la programació estarà oberta a diversos estils. Són
declaracions al programa 'Primera Plana' de Cugat.cat.
Carles Cano: També llogarem la sala a altres promotors perquè l'oferta arribi a tots els sectors.
Cano ha explicat que encara no han començat a negociar amb els artistes, però que tenen la intenció de
col·locar la ciutat com una parada habitual de les gires importants. El responsable de Nublo Live ha dit que
això anirà acompanyat d'una aposta per la música santcugatenca.
Carles Cano: Volem col·laborar amb el 'Mou-te'. Sempre que hi hagi concert volem que els teloners
siguin d'aquí.
Nublo Live està a punt de tancar un acord amb Heineken perquè la sala santcugatenca, que entrarà en
funcionament al març o abril de l'any vinent, formi part del circuit musical organitzat per la companyia
cervesera.
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