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Albert Solà i Esquerda 'bateguen' amb La Unió
El cantautor i el grup de rock santcugatencs Albert Solà i
Esquerda presentaran els seus nous treballs en un concert
conjunt al Teatre La Unió divendres de la setmana vinent, que
s'emmarca dins la campanya 'Batega amb la Unió'. L'actuació
posarà el punt final a un conjunt d'activitats, adreçades a
totes les edats, que començaran a la tarda a la plaça de l'Om i
s'allargaran fins ben entrada la matinada a La Unió. Una
xocolatada, tallers, sopar popular i batukada, són algunes de
les propostes programades per La Unió juntament amb la
Coordinadora d'Entitats del Lleure de Sant Cugat.

La iniciativa 'Batega amb la Unió' fa una crida a la participació en les activitats programades pel proper
divendres, amb motiu de les festes nadalenques. Segons el component d'Esquerda, Gabriel Bullich, La Unió és
un equipament emblemàtic per als joves de la ciutat de les darreres generacions. Són declaracions a Cugat.cat.
Gabriel Bullich: Ens fa molta il·lusió presentar el disc a La Unió, perquè és un lloc emblemàtic per
nosaltres. El lema seria abans, ara i sempre La Unió.
L'entitat, juntament amb la Coordinadora d'Entitats del Lleure de Sant Cugat, ha programat una jornada que
començarà a les cinc a la plaça de l'Om amb una xocolatada popular. Al llarg de tota la tarda s'aniran succeint
tallers, adreçats a grans i petits, que donaran a conèixer la tasca que fan les diferents entitats de la ciutat, així
com potenciaran valors com l'austeritat.
Al vespre, les activitats es traslladaran al Teatre La Unió, on hi haurà un sopar popular seguit de diferents
actuacions musicals i una batukada.
El plat fort de la nit seran els concerts del cantautor Albert Solà i el grup Esquerda, que aprofitaran l'ocasió per
presentar els seus nous treballs, 'Transparent' i 'Esquerda', respectivament.
La voluntat de l'acte és que la gent jove de la ciutat surti al carrer i participi més de la vida cultural de la ciutat.
Així ho ha explicat Albert Solà.
Albert Solà: Presentar el disc en un lloc tan emblemàtic de Sant Cugat ens fa molta il·lusió. Així podem
potenciar les activitats de l'entitat.
Després dels concerts començarà l'actuació de diversos DJ, que punxaran fins a les tres de la matinada.
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