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Rock The Beat, protagonista d'una recepció a l'Ajuntament
La competència en el món del hip-hop creix cada vegada més i
la innovació i el treball constant es presenten com les claus per
guanyar competicions. Aquest és el balanç que ha fet aquest
dimarts l'Escola Sant Cugat durant la recepció que
l'Ajuntament ha fet al seu grup de hip-hop Rock The Beat. La
trobada amb l'alcaldessa, Mercè Conesa, ha estat després que
el grup guanyés el concurs europeu 'Yo! Festival', celebrat el
març a Roma.

El grup santcugatenc Rock The Beat, que està format per joves d'entre set i 13 anys, va guanyar la competició
d'àmbit europeu en la categoria 'Young Guns'. Aquest és l'últim èxit de la formació que en l'últim any ha
guanyat diferents premis, com el campionat estatal i la competició de hip-hop Viladekns.
Una de les professores de la formació infantil, Rosa Lechón, ha explicat quina és la clau per competir en un
món cada vegada més competitiu.
Rosa Lechón: La clau està en treballar molt i seguir la nostra tendència de treball.
De la seva banda, Conesa considera que la fita del grup santcugatenc és la prova de l'èxit entre tradició i
modernitat.
Mercè Conesa: La barreja entre tradició i modernitat funciona perquè la qualitat d'aquest grup és
altíssima.
L'alcaldessa ha obsequiat l'Escola Sant Cugat amb una bandera de la ciutat, mentre que Rock The Beat ha
entregat a Conesa un DVD amb l'actuació al campionat de Roma. El grup actuarà aquest dissabte en el marc
del 'Happy Day' que organitzen les botigues del carrer Major.
Abans de tancar el curs, l'Escola Sant Cugat afrontarà el repte del campionat de l'Estat espanyol, aquest
diumenge, una competició a Mollet i l'espectacle de final de curs del centre, entre d'altres activitats.
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