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Manlleu acull la setena Trobada de
Casals i Ateneus dels Països
Catalans
La trobada, del 12 al 14 de maig, tindrà xerrades, debats, mostres de cultura
popular, un combat de corrandes i concerts | Setembre sorteja entre els
subscriptors i lectors 4 entrades pel concert del dissabte amb Resiliència, El
Diluvi, Smoking Souls, KOP i PD Ratlles

Un dels concerts de la Trobada de Casals i Ateneus de 2015 a Berga

Coincidint amb el seu quinzè aniversari, el Casal Popular Boira Baixa de Manlleu acollirà la
trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalansel cap de setmana del 12, 13 i 14 de maig. Es
tracta de la setena edició, després de passar per Sabadell, Vilanova, Benimaclet, Reus, Berga i
Felanitx. En aquesta trobada hi participen aquells espais emmarcats en l'anticapitalisme i el dret
a l'autodeterminació dels pobles d'arreu dels territoris de parla catalana. Els casals i ateneus de la
geografia catalana gaudeixen d'un bon estat de salut i així ho demostra el nivell d'inscripcions a la
trobada, que va a molt bon ritme i té previst congregar una cinquantena d'espais.
La trobada compta amb alguns actes restringits a membres dels casals i ateneus com
l'assemblea plenària o les taules de debats però la majoria dels actes seran públics. L'intens cap
de setmana s'iniciarà el divendres dia 12 al vespre amb una benvinguda, al mateix Casal Popular
Boira Baixa, on hi haurà mostres de cultura popular de bastoners, castellers, falconers, geganters,
etc. i un concert on actuaran els valencians Mireia Vives i Borja Penalba.
El dissabte vindran els plats forts, amb una assemblea plenària a l'Ateneu de Manlleu per debatre
l'estat de la Xarxa de Casals i Ateneus i taules de debats durant la tarda a Can Puget. Quan es
pongui el sol serà el moment d'encendre la metxa per començar el correfoc, que donarà pas als
parlaments polítics, ja a la zona esportiva, i el concert. Hi participaran els manlleuencs
Resiliència, un grup que s'ha presentat en societat aquest mateix any i que s'auto-defineix com
«rap de batec positiu». Tot seguit serà el torn d'El Diluvi, des del País Valencià, que presentaran el
seu darrer disc Ànima. A continuació, els Smoking Souls, també des del sud dels Països Catalans,
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desenfundaran les guitarres elèctriques per presentar el seu nou disc Cendra i or. Donaran pas
als KOP, la mítica banda de hardcore-metal, que posarà la cirereta en una nit de música
reivindicativa de les que fa anys que no es veuen a Osona. Tancaran la nit els punxa-discs de
Manlleu PD Ratlles a ritme d'ska, punk i patxanga. El preu de les entrades és de 9 euros
anticipades i 12 euros a taquilla. Es poden comprar a www.casalsiateneus.cat, i també a una
dotzena de punts de venda físics. A més, els participants que s'hagin inscrit es podran quedar a
dormir a l'Institut Antoni Pous de Manlleu.
L'endemà hi haurà un comiat en forma de vermut glosat, a partir de les 12 del migdia, amb Mariben
Servera, des de Manacor; Ferriol Massip, des de Barcelona; Mireia Mena des de l'Empordà, i
Guida Sellarès, Carolino i Immaculada Tubau, d'Osona.
Setembre sorteja quatre entrades per al concert del dissabte a la nit
Setembre és mitjà col·laborador de la Trobada de Casals i Ateneus. Per això sorteja quatre
entrades. Dues d'elles entre els subscriptors de Setembre, i dues més entre les persones que
entrin a la pàgina de Facebook de Setembrei comparteixin la publicació sobre la Trobada de
Casals i Ateneus. Al concert, hi actuaran Resiliència, El Diluvi, Smoking Souls, KOP i PD Ratlles.
Amb aquesta col·laboració, Setembre referma el seu compromís amb la cultura transformadora
dels Països Catalans.
La subscripció a Setembre pot fer-se a través d'aquest enllaç.
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