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Concert per la Llibertat
L'Òmnium Cultural, ha organitzat un concert per la 
llibertat de Catalunya,  per reforçar el procés sobre 
l'exercici  del  dret  a  decidir  de Catalunya,   que se 
celebrara  el  29  de  juny,  a  les  20.00  hores,  i  les 
portes  s'obriran  a  les  18.00 al  Camp  Nou.  Les 
entrades, que valen entre 12 i 150 €, es van esgotar 
en gairebé 24 hores. Com que ja han venut 60.000 
localitats,  de les 70.000 o 75.000, els organitzadors 
han decidit parar la venda d'entrades, per així poder 
estudiar  possibilitat  d'obrir  nous  espais  del  camp, 
perquè  la  gent  pugui  aconseguir  entrades. 
L'espectacle  realitzarà  un  recorregut  per  diverses 
cançons que formen part  de l'imaginari  col·lectiu i 
que  han  servit  per  reclamar  la  llibertat  de  les 
persones  i  dels  pobles,  entre elles  algunes  de  les 
més emblemàtiques de Lluís Llach, que serà un dels 
participants d'un extens cartell. 

La direcció artística  i escenogràfica del  espectacle, 
va  a  càrrec  de  Lluís  Danés  i  Gerard  Quintana,  i 
Carles  Cases,  Dani  Espasa  i  Xavi  Lloses 
s'encarreguen de la direcció musical.

       

Cues virtuals:

A causa del gran èxit, es van organitzar cues virtuals 
de fins a 12 hores, on l'usuari  no podia tancar la 
pestanya  del  navegador  si  no volia  perdre  el  seu 
torn.  Aquest  fet  va  generar  certes  queixes  a  les 
xarxes  socials,  ja  que  els  interessats  asseguraven 
que  "no  podien  estar  tantes  hores  davant  de 
l'ordinador".  Tot  i  això  una   gran  part  d'ells  van 
aconseguir l'entrada del concert.

60 artistes:

El 'Concert per la Llibertat.  2014: fem-ho possible' 
comptarà amb la participació de 60 artistes catalans 
i internacionals. 

Els  cantants  que  participaran són:  Lluís  Llach  als 
escenaris. També sonarà Cesck Freixes, la Cobla de 
Cambra de Catalunya, Ferran Piqué (Els Amics de les 
Arts), Gerard Quintana, Gossos, Joan Dausà, Maria 
del  Mar  Bonet,  Marina  Rosell,  l'Orfeó  Català, 
l'Orquestra  Simfònica  de  Barcelona  i  Nacional  de 
Catalunya  (OBC),  Paco  Ibáñez,  Pascual  Comelade, 
Pastora,  Pep Sala,  Paret  ,  Sopa de Cabra,  Alessio 
Lega,  Andreu  Rifé,  Amadeu  Casas,  Beth,  Bikimel, 
Carl Carlton, Carles Santos, Castellers de Vilafranca, 
Companyia  Elèctrica  Dharma,  Cris  Juanico,  David 
Alegret,  Dyango, Fermín  Muguruza,  Franca  Masu, 
Gorka Knörr,  Grup de  Folk,  Joan Isaac,  Joan Pau 
Cumellas, Joana Serrat, Jofre Bardagí, Jordi Batiste, 
Lídia Pujol, Ivette Nadal, Joan Amèric, Mayte Martín, 
Mercedes Peón, Miquel  Gil,  Mouss & Hakim, Nena 
Venetsanou,  Núria  Feliu,  Pascal  Comelade,  Pau 
Alabajos,  Pedro Guerra,  Pere Jou (Quart  Primera), 
Projecte Mut, Quico Pi de la Serra, Sabor de Gràcia, 
Titot  i  David  Rosell  (Brams),  Xarim  Aresté  (Very 
Pomelo), Yacine Belahcene, Yannis Papaiannou.

  

Els  organitzadors  han  explicat  que  els  artistes  no 
cobraran per participar-hi  i  que els  diners  recollits 
serviran  per  cobrir  les  despeses  que  suposa  un 
esdeveniment d'aquestes característiques.


