
 

 
 

DOSSIER	  DE	  PREMSA	  

 



 
 

 

 

 

ÍNDEX	  
	  

Presentació	  Esperanzah!	  2014	  

	  

Festa	  de	  l’economia	  solidària	  a	  Catalunya	  

	   .	  La	  Gran	  Paella	  Cooperativa	  

	   .	  Pam	  a	  Pam:	  600	  km	  per	  l’economia	  solidària	  	  

	  

La	  temàtica	  d’Esperanzah!	  2014	  

.	  La	  Corrupció.	  La	  pastilla	  de	  sabó	  més	  llarga	  del	  món	  

	  

Programació	  musical	  

	   .	  Horaris	  

	   .	  Artistes	  

	  

Informació	  pràctica	  

	   .	  Com	  arribar?	  

	   .	  On	  dormir?	  

	  

Contacte	  de	  premsa	  

 
 



PRESENTACIÓ	  ESPERANZAH!	  2014	  
	  

Del	  17	  al	  19	  d’octubre	  el	  Parc	  Nou	  del	  Prat	  de	  Llobregat	  acull	  la	  sisena	  edició	  de	  

l’Esperanzah!	  World	  Music	  Festival.	  L’Esperanzah!	  El	  Prat	  de	  Llobregat,	  germà	  petit	  

del	  prestigiós	  festival	  celebrat	  a	  Bèlgica	  des	  de	  fa	  més	  de	  deu	  anys,	  és	  un	  festival	  de	  

propostes	  culturals	  i	  musicals	  diverses	  i	  plurals.	  Un	  festival	  obert	  a	  tothom	  on	  la	  

música	  de	  grups	  emergents	  i	  d’artistes	  de	  primer	  nivell	  es	  barregen	  amb	  xerrades	  i	  

debats	  d’interès	  social.	  

	  

Esperanhaz!	  està	  impulsat	  per	  l'associació	  sociocultural	  GATS	  (Grups	  Associats	  pel	  

Treball	  Sociocultural),	  una	  entitat	  del	  barri	  de	  Sant	  Cosme	  del	  Prat	  de	  Llobregat	  que	  

treballa	  des	  de	  fa	  més	  de	  tretze	  anys	  per	  transformar	  realitats	  generadores	  de	  

desigualtats	  socials.	  Sota	  el	  principi	  de	  “sense	  reflexió	  no	  hi	  ha	  acció,	  i	  sense	  acció	  no	  hi	  

ha	  transformació	  social”,	  GATS	  impulsa	  diferents	  projectes	  socials	  i	  culturals	  en	  un	  dels	  

barris	  més	  estigmatitzats	  de	  Catalunya	  -‐tot	  i	  els	  avenços	  dels	  últims	  anys-‐.	  Un	  

d’aquests	  projectes	  és	  el	  festival	  Esperanzah!,	  una	  forma	  de	  mobilització	  a	  través	  de	  la	  

cultura.	  

L’Esperanzah!	  és	  un	  festival	  gratuït	  on	  tothom	  hi	  té	  cabuda:	  nens,	  joves,	  adults,	  

persones	  amb	  mobilitat	  reduïda	  i	  gent	  gran.	  Un	  festival	  que	  s'autogestiona	  i	  es	  

desenvolupa	  gràcies	  a	  la	  col·∙laboració	  d’entitats	  i	  voluntaris.	  L’Esperanzah!	  és	  un	  

model	  de	  festival	  obert	  i	  participatiu,	  fonamentat	  en	  els	  principis	  de	  l’economia	  

solidària:	  compartir	  riscos	  per	  poder	  generar	  impactes	  positius	  en	  l’àmbit	  social,	  

ambiental	  i	  econòmic.	  

	  

Molt	  més	  que	  un	  festival	  de	  música	  

D’una	  banda,	  el	  festival	  permet	  gaudir	  de	  les	  millors	  músiques	  del	  món	  -‐ritmes	  

africans,	  música	  balcànica,	  funk,	  rumba,	  cúmbia	  o	  reggae-‐,	  i	  de	  l’altra,	  fa	  possible	  que	  

la	  gent	  conegui,	  aprengui	  i	  comparteixi	  gràcies	  als	  debats	  i	  xerrades	  sobre	  temes	  que	  

afecten	  a	  tothom	  (com	  la	  reivindicació	  de	  la	  transparència	  política	  contra	  la	  corrupció	  i	  

el	  frau	  fiscal,	  l’economia	  solidària,	  el	  dret	  al	  treball,	  la	  sobirania	  alimentària,	  la	  justícia	  



climàtica...).	  L’objectiu	  és	  fomentar	  noves	  formes	  de	  relació	  i	  noves	  formes	  de	  

mobilització	  a	  través	  de	  la	  cultura	  i	  la	  reflexió.	  A	  més,	  el	  festival	  organitza	  activitats	  

infantils	  i	  té	  una	  zona	  dedicada	  a	  la	  gastronomia	  amb	  paradetes	  de	  menjar	  i	  comerç	  

just.	  

Esperanzah!	  llança	  un	  missatge	  clar	  i	  inequívoc:	  les	  coses	  es	  poden	  fer	  de	  forma	  

diferent.	  Esperanzah!	  vol	  ser	  un	  espai	  per	  a	  la	  integració	  en	  la	  vida	  de	  la	  ciutat	  i	  dels	  

ciutadans	  mitjançant	  el	  desenvolupament	  d'una	  dimensió	  internacional.	  Un	  festival	  

obert	  a	  tothom,	  amb	  un	  missatge	  de	  solidaritat	  i	  tolerància.	  

	  

Un	  festival	  ecològic	  i	  sostenible	  

El	  festival	  procura	  la	  màxima	  sostenibilitat	  mitjançant	  una	  gestió	  responsable	  del	  medi	  

ambient:	  

-‐	  Tractament	  adequat	  de	  residus.	  

-‐	  Sensibilització	  ambiental	  en	  tots	  els	  espais	  del	  festival.	  

-‐	  Serveis	  de	  restauració	  amb	  productes	  sans,	  responsables,	  de	  producció	  local	  i	  oferts	  

per	  aturats	  o	  entitats	  d'economia	  solidària.	  

-‐	  Ús	  de	  gots	  reutilitzables	  o	  compostables.	  

-‐	  Respecte	  de	  l'entorn.	  

-‐	  Foment	  de	  la	  mobilitat	  responsable	  mitjançant	  l'ús	  de	  transport	  públic,	  la	  bicicleta	  o	  

el	  cotxe	  compartit.	  

-‐	  Aposta	  per	  allotjaments	  amb	  política	  ambiental	  definida.	  

-‐	  Càlcul	  i	  millores	  en	  les	  emissions	  de	  CO2	  del	  festival	  i	  compensació	  amb	  la	  plantació	  

d’arbres	  en	  el	  territori.	  

	  

La	  humanitat	  depèn	  del	  capital	  natural	  del	  planeta.	  L'equilibri	  entre	  el	  consum	  humà	  

de	  recursos	  naturals	  i	  la	  capacitat	  regenerativa	  de	  la	  natura	  és	  el	  que	  mantindrà	  el	  

capital	  natural	  intacte	  i	  disponible	  més	  enllà	  del	  concepte	  de	  sostenibilitat.	  

	  

	  

	  



FESTA	  DE	  L’ECONOMIA	  SOLIDÀRIA	  A	  CATALUNYA	  
	  

L’Esperanzah!	  2014	  és	  la	  festa	  de	  l’economia	  social	  i	  solidària	  de	  Catalunya.	  El	  festival	  

és	  una	  petita	  suma	  d’iniciatives	  d’economia	  solidaria:	  persegueix	  generar	  treball,	  

revitalitzar	  el	  barri	  i	  conscienciar	  a	  través	  de	  la	  música,	  el	  teatre	  o	  el	  circ.	  

	  

El	  festival	  Esperanzah!	  vol	  ser	  el	  complement	  festiu	  a	  la	  setmana	  de	  l’economia	  social	  

de	  Catalunya.	  Així	  doncs,	  del	  24	  al	  26	  d’octubre	  se	  celebra	  la	  Fira	  de	  l’Economia	  

Solidària	  a	  Catalunya	  (Fàbrica	  Fabra	  i	  Coats),	  i	  el	  cap	  de	  setmana	  anterior,	  del	  17	  al	  19	  

d’octubre,	  la	  Festa	  de	  l’Economia	  Solidària,	  el	  Festival	  L’Esperanzah!.	  La	  XES	  (Xarxa	  

d’Economia	  Solidària	  de	  Catalunya),	  amb	  la	  col·∙laboració	  del	  Festival	  Esperanzah!,	  s’ha	  

proposat	  convertir	  l’octubre	  en	  el	  mes	  de	  l’economia	  solidària	  a	  Catalunya.	  

	  

Des	  d’aquest	  any,	  el	  Prat	  de	  Llobregat	  és	  municipi	  cooperatiu,	  i	  GATS,	  entitat	  

impulsora	  d’Esperanzah!	  i	  la	  XES	  Comarcal	  del	  Baix	  Llobregat,	  col·∙labora	  conjuntament	  

amb	  Promoció	  econòmica	  i	  Serveis	  a	  les	  persones	  de	  l’Ajuntament	  pratenc	  en	  diversos	  

projectes	  d’emprenedoria	  col·∙lectiva	  i	  cooperativa	  com	  Eticom	  Som	  Connexió,	  Rehab	  

(reformes),	  Agrogats	  (agrícola)	  o	  Sustainabour	  (hosteleria	  –	  El	  Xiringo	  del	  Prat).	   

	  

Què	  és	  l’economia	  solidària?	  

L’economia	  solidària	  és	  l’activitat	  econòmica	  que	  es	  du	  a	  terme	  sota	  criteris	  

democràtics,	  participatius,	  respectuosos	  amb	  el	  medi	  ambient	  i	  socialment	  

responsables.	  Es	  tracta	  d’una	  economia	  al	  servei	  de	  les	  persones,	  basada	  en	  la	  

cooperació	  i	  el	  bé	  comú,	  i	  regida	  pels	  principis	  de	  transparència	  i	  bon	  govern.	  

L'economia	  solidària	  està	  formada	  per	  diverses	  iniciatives	  de	  producció,	  

comercialització,	  consum,	  inversió,	  gestió	  de	  recursos	  i	  assignació	  d'excedents	  que	  

funcionen	  sota	  lògiques	  més	  democràtiques	  que	  les	  empreses	  i	  institucions	  

capitalistes.	  	  

	  



Es	  tracta	  d’iniciatives	  que	  adopten	  la	  forma	  de	  cooperativa	  i	  altres	  empreses	  propietat	  

dels	  productors	  o	  dels	  consumidors	  i	  usuaris;	  d'associacions	  dedicades	  al	  camp	  social,	  a	  

les	  finances	  ètiques	  o	  al	  consum	  responsable…	  Són	  realitats	  que	  estan	  presents	  arreu	  

del	  món	  i	  tenen	  en	  comú	  tres	  característiques	  que	  les	  adscriuen	  a	  l'economia	  social	  i	  

solidària:	  	  

-‐Donar	  primacia	  a	  la	  satisfacció	  de	  necessitats	  humanes	  per	  sobre	  del	  lucre	  

-‐Gestionar	  la	  pròpia	  activitat	  econòmica	  de	  manera	  democràtica	  	  

-‐Estar	  compromeses	  amb	  el	  seu	  medi	  natural	  i	  social	  

L’economia	  social	  és	  una	  altra	  forma	  de	  produir,	  consumir	  i	  organitzar-‐se,	  una	  

alternativa	  global	  al	  sistema,	  imprescindible	  per	  sortir	  de	  la	  crisi	  sistèmica	  en	  què	  les	  

elits	  polítiques	  i	  financeres	  sotmeten.	  	  

Perquè	  l'economia	  social	  i	  solidària	  pugui	  seguir	  donant	  fruits,	  cal	  aconseguir	  unes	  

polítiques	  públiques	  favorables	  concertades	  entre	  l'administració	  i	  el	  propi	  sector	  que	  

tinguin	  un	  caràcter	  transversal	  i	  que	  no	  pretenguin	  mercantilitzar-‐lo	  per	  desactivar	  la	  

seva	  capacitat	  transformadora.	  	  

	  

La	  gran	  paella	  cooperativa	  	  

El	  diumenge	  19	  d’octubre,	  en	  el	  marc	  del	  festival	  Esperanzah!-‐Festa	  de	  l’Economia	  

Social,	  s’organitza	  una	  paella	  cooperativa.	  L’organització	  del	  festival	  posa	  la	  paella,	  la	  

llenya,	  l’arròs	  i	  l’oli.	  Les	  persones	  interessades	  en	  menjar	  paella	  han	  de	  col·∙laborar	  

portant	  un	  ingredient	  –només	  vegetals-‐.	  Cal	  inscripció	  prèvia	  al	  Facebook	  del	  festival.	  

	  

PAM	  A	  PAM:	  600km	  per	  l’economia	  solidària	  

Amb	  motiu	  de	  la	  setmana	  de	  l'economia	  solidària,	  Setem	  i	  la	  XES	  a	  Catalunya,	  amb	  el	  

suport	  de	  GATS,	  impulsen	  el	  projecte	  Pam	  a	  Pam.	  Es	  tracta	  d'una	  caminada	  de	  600	  km	  

per	  Catalunya	  –passant	  per	  50	  pobles-‐	  entre	  el	  26	  de	  setembre	  i	  el	  25	  d'octubre.	  

L'objectiu	  és	  donar	  a	  conèixer	  l'economia	  solidària	  i	  ampliar	  la	  xarxa	  de	  consum	  

responsable.	  	  

	  

	  



Pam	  a	  Pam,	  és	  un	  mapa	  virtual	  i	  col·∙laboratiu	  que	  mostra	  els	  punts	  de	  consum	  

responsable	  a	  Barcelona	  per	  transformar	  el	  món	  a	  partir	  de	  la	  cistella	  de	  la	  compra.	  

Actualment	  el	  mapa	  té	  prop	  de	  70	  punts	  marcats	  de	  l'àmbit	  de	  la	  banca,	  la	  roba	  i	  

l'alimentació.	  L'objectiu	  és	  potenciar	  un	  model	  de	  consum	  i	  producció	  que	  prioritzi	  les	  

persones	  i	  l'entorn,	  i	  que	  fugi	  de	  la	  lògica	  capitalista	  del	  màxim	  benefici	  econòmic.	  	  

En	  la	  caminada	  hi	  participaran	  entitats	  i	  persones	  de	  la	  XES.	  

Més	  informació	  a	  www.pamapam.org	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LA	  TEMÀTICA	  D’ESPERANZAH!	  2014	  
	  

Cada	  any	  el	  festival	  s’organitza	  al	  voltant	  d’una	  temàtica.	  Esperanzah!	  2014	  se	  centra	  

en	  la	  corrupció.	  El	  festival	  reclama	  més	  democràcia,	  més	  participació	  i	  una	  regeneració	  

de	  la	  política,	  i	  ofereix	  un	  espai	  per	  unir	  la	  indignació	  i	  enfocar-‐ho	  sota	  paràmetres	  de	  

solidaritat,	  cooperació,	  transparència	  i	  bé	  comú.	  

	  

Campanya	  ‘Fot-‐li	  sabó	  a	  la	  corrupció!’	  

Una	  de	  les	  activitats	  que	  es	  durà	  a	  terme	  durant	  l’Esperanzah!	  2014	  és	  la	  de	  la	  creació	  

de	  la	  pastilla	  de	  sabó	  més	  gran	  del	  món	  sota	  el	  lema	  ‘Fot-‐li	  sabó	  a	  la	  corrupció!’.	  	  

D’una	   banda,	   l’acció	   apel·∙la	   a	   les	   necessitats	   de	   regeneració	   del	   medi	   ambient	  

mitjançant	  el	  reciclatge	  de	  residus,	  i	  de	  l’altra,	  reclama	  dignitat	  i	  transparència	  en	  tots	  

els	  àmbits	  socials	  i	  polítics.	  La	  pastilla	  de	  sabó	  més	  gran	  del	  món	  és	  un	  gest	  no	  tan	  sols	  

simbòlic	  de	  netejar	  la	  corrupció	  i	  el	  frau	  fiscal.	  

Amb	   el	   suport	   de	   l’Ajuntament	   del	   Prat	   de	   Llobregat	   s’ha	   iniciat	   una	   campanya	   de	  

recollida	  d’olis	  usats,	  un	  dels	  components	  bàsics	  del	  sabó.	  

Una	  campanya	  oberta	  als	  municipis	  que	  s’hi	  vulguin	  sumar.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



PROGRAMACIÓ	  MUSICAL	  ESPERANZAH!	  2014	  

Horaris	  

DIVENDRES	  17	   	   	   DISSABTE	  18	  

20.00	  h	  BANDA	  del	  PRAT	   	   19.00	  h	  BANDA	  del	  PRAT:	  LABANDATONPARE	  

21.00	  h	  CHICOS	  Y	  MENDEZ	   	   20.00	  h	  KIMBALA	  	  

22.00	  h	  CALIMA	  	   	   	   21.00	  h	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LOS	  OJOS	  ROJOS	  	  

23.00	  h	  TXARANGO	  	   	   	   22.00	  h	  MANU	  CHAO	  LA	  VENTURA	  	  

00.30	  h	  MICROGUAGUA	   	   00.30	  h	  	  LA	  SRA.	  TOMASA	  

01.30	  h	  DJ.	  PAKIRRIN	  	   	   	   01.30	  h	  	  DJ.	  PANKO	  

DIUMENGE	  19	  	  

-‐	  Per	  confirmar	  

-‐	  KENKELIBA	  	  

-‐	  I*	  MAD	  	  

	  

Artistes	  

Manu	  Chao	  La	  Ventura	  

Des	  que	  l’any	  2001	  va	  col·∙lapsar	  la	  Plaça	  de	  

Catalunya	  de	  Barcelona	  per	  les	  festes	  de	  la	  Mercè,	  el	  

músic	  franco-‐espanyol	  Manu	  Chao	  no	  ha	  tornat	  a	  fer	  

un	  concert	  gratuït	  en	  un	  gran	  escenari.	  Manu	  Chao	  

és	  un	  cronista	  del	  carrer,	  creador	  de	  Mano	  Negra,	  

Radio	  Bemba	  i	  ara	  de	  La	  Ventura,	  formació	  amb	  què	  

actuarà	  a	  l’Esperanzah!	  2014.	  Els	  seus	  directes	  són	  

un	  motor	  de	  llibertat	  artística,	  energia	  i	  força	  

cultural.	  Un	  artista	  compromès	  amb	  la	  cançó	  

popular	  i	  reivindicativa.	  www.manuchao.net	  

	  

	  

	  



Txarango	  

En	  poc	  més	  de	  quatre	  anys,	  Txarango	  s’ha	  posicionat	  com	  la	  banda	  catalana	  reina	  de	  la	  

fusió	  de	  reggae,	  cúmbia,	  dub,	  pop	  i	  salsa,	  barrejant	  ritmes	  jamaicans,	  rock	  i	  sons	  

llatins.	  Una	  banda	  que	  capta	  a	  la	  perfecció	  l’esperit	  festiu	  de	  la	  música	  de	  carrer	  i	  la	  

porta	  als	  escenaris.	  Defensors	  de	  la	  música	  com	  a	  eina	  de	  transformació	  social,	  

Txarango	  participa	  activament	  en	  iniciatives	  de	  millora	  social.	  www.txarango.com	  

	  

Calima	  

Calima	  és	  una	  de	  les	  bandes	  espanyoles	  amb	  més	  talent	  en	  la	  fusió	  d’estils	  com	  el	  

flamenc,	  el	  jazz,	  la	  rumba	  o	  el	  hip-‐hop.	  Nominats	  als	  Grammy	  Llatins	  el	  2007	  amb	  el	  

seu	  àlbum	  de	  debut,	  la	  banda,	  formada	  el	  2004	  al	  Garraf,	  fa	  una	  música	  amb	  olor	  de	  

Mediterrani.	  Un	  directe	  potent,	  multicultural	  i	  on	  el	  protagonisme	  és	  compartit	  entre	  

cantants,	  músics,	  ballarins…	  www.calimacolores.es	  

	  

Microguagua	  

Microguagua	  és	  el	  resultat	  de	  la	  unió	  de	  set	  músics	  de	  països,	  cultures	  i	  estils	  musicals	  

diferents	  –es	  van	  trobar	  als	  carrers	  de	  Barcelona-‐.	  El	  seu	  so	  està	  batejat	  com	  Street	  

power	  reggae,	  una	  música	  sincopada	  de	  sabor	  mediterrani	  amb	  actitud	  punk.	  

www.microguagua.com	  

	  

Kimbala	  

Kimbala	  és	  una	  nova	  banda	  formada	  per	  músics	  francesos	  i	  gallecs	  i	  orquestrada	  pel	  

músic	  Gambeat	  a	  Bearn	  (França).	  La	  banda	  té	  un	  directe	  enèrgic	  amb	  cúmbia,	  reggae,	  

ska,	  rock…	  En	  només	  un	  any	  de	  vida	  ja	  han	  compartit	  escenaris	  amb	  Canteca	  de	  Macao	  

o	  Bongo	  Botrako,	  entre	  altres.	  	  

	  

	  

	  

	  



La	  Sra.	  Tomasa	  

La	  Sra.	  Tomasa	  és	  un	  grup	  d’electro	  mestís,	  una	  barreja	  de	  ritmes	  afro	  americans	  i	  

llatins	  amb	  música	  electrònica.	  El	  resultat	  és	  una	  música	  moderna	  que	  fusiona	  les	  

últimes	  tendències	  en	  electrònica	  amb	  sons	  com	  la	  cúmbia.	  A	  Esperanzah!	  presentaran	  

el	  seu	  primer	  treball,	  Corazón,	  bombo	  y	  son	  (New	  Beats,	  2014),	  produït	  per	  Willow	  V	  

Sound.	  	  www.lasratomasa.com	  

	  

Chicos	  y	  Mendez	  

Chicos	  y	  Mendez	  es	  defineixen	  com	  una	  banda	  d’Alterlatino,	  un	  concentrat	  de	  

reggae/raga,	  sons	  llatins	  i	  músiques	  del	  món.	  El	  resultat	  és	  una	  música	  festiva,	  

espontània	  i	  compromesa,	  amb	  textos	  que	  reflexionen	  la	  doble	  nacionalitat	  del	  

cantant,	  d’origen	  peruà.	  El	  nom	  de	  la	  banda	  és	  un	  joc	  de	  paraules	  en	  honor	  a	  l’activista	  

sindical	  brasiler	  anomenat	  Chico	  Méndes.	  www.chicosymendez.com	  

	  

Los	  niños	  de	  los	  ojos	  rojos	  

Nascuts	  el	  1999	  a	  Cáceres,	  Los	  niños	  de	  los	  ojos	  rojos	  basen	  la	  seva	  música	  

independent	  i	  avantguardista	  en	  el	  folk	  europeu	  d’origen	  tradicional	  irlandès,	  

extremeny,	  grec	  o	  balcànic	  fusionat	  amb	  ritmes	  moderns	  com	  el	  hip-‐hop,	  la	  música	  

disco,	  el	  reggae,	  l’ska	  o	  el	  funk.	  Les	  seves	  lletres	  compromeses	  els	  han	  fet	  mereixedors	  

del	  reconeixement	  per	  part	  del	  Ministeri	  d’Educació,	  Cultura	  i	  Esport.	  	  	  

	  

I*MAD	  

I	  *	  MAD	  és	  el	  nou	  projecte	  musical	  d'Imad	  Amrah,	  músic	  d’origen	  marroquí	  establert	  a	  

Barcelona	  des	  de	  l'any	  2008.	  Imad	  ha	  participat	  en	  diversos	  projectes	  musicals	  i	  ara	  es	  

proposa	  saltar	  a	  l’escena	  musical	  amb	  temes	  propis	  que	  van	  del	  reggae	  al	  rock	  passant	  

pel	  funk	  i	  altres	  gèneres	  de	  música	  negra.	  www.i-‐mad.es	  

	  

Kenkeliba	  

Kenkeliba	  és	  una	  espectacular	  barreja	  de	  músics	  i	  ballarins	  procedents	  de	  Senegal,	  

Burkina	  Faso,	  Guinea	  Conakry,	  Alemanya	  i	  Espanya	  que	  apropen	  a	  l’espectador	  la	  

cultura	  i	  l’essència	  africana.	  Un	  grup	  professional	  de	  cant,	  ball	  i	  instruments	  

tradicionals	  per	  gaudir	  en	  família	  i	  descobrir	  la	  cultura	  africana.	  



	  

LaBandaTonPare	  

L’any	  2008	  un	  grup	  d’amics	  es	  van	  reunir	  en	  un	  garatge	  per	  posar	  lletra	  a	  una	  cançó	  

d’aniversari.	  Des	  d’aquell	  dia	  no	  s’han	  pogut	  separar.	  LaBandaTonPare	  és	  un	  grup	  

d’influències	  variades	  que	  toquen	  temes	  tant	  de	  la	  dècada	  dels	  80	  com	  actuals,	  pop	  

anglès,	  funk,	  música	  disco...	  Un	  conegut	  repertori	  de	  temes	  que	  fa	  ballar	  a	  gent	  de	  

totes	  les	  edats.	  	  www.labandatonpare.com 	  

	  

Dj.	  Panko	  

Dj.	  Panko	  ha	  estat	  durant	  més	  de	  deu	  anys	  el	  Dj.	  del	  grup	  Ojos	  de	  Brujo.	  Va	  ser	  pioner	  

en	  fusionar	  el	  flamenc	  amb	  breaks,	  el	  que	  li	  va	  valdre	  un	  reconeixement	  mundial.	  Ha	  

investigat	  música	  balcànica	  i	  música	  llatina,	  música	  hindú	  i	  electrònica…	  En	  aquests	  

moments	  forma	  part	  de	  l'espectacle	  Ojo	  Al	  Sabor!!!	  amb	  Ramón	  Giménez	  i	  el	  grup	  

Sabor	  de	  Gracia,	  donant	  a	  la	  rumba	  de	  Barcelona	  un	  matís	  funk	  i	  electrònic.	  

	  

Dj.	  Pakirrin	  

Dj.	  Pakirrin	  és	  el	  pratenc	  Jordi	  Díez,	  conegut	  activista	  local	  i	  creador	  del	  Put	  a	  Cara,	  

unes	  festes	  en	  què	  la	  música	  més	  variada	  i	  eclèctica	  es	  fusiona	  amb	  l’únic	  propòsit	  de	  

fer	  moure	  el	  públic.	  Dj.	  Pakirrin	  tancarà	  la	  nit	  de	  divendres	  després	  dels	  directes.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



COM	  ARRIBAR	  AL	  PARC	  NOU?	  
	  
El	  Parc	  Nou	  és	  un	  gran	  pulmó	  verd	  de	  quinze	  hectàrees	  situat	  al	  sud	  del	  Prat	  de	  

Llobregat;	  limita	  amb	  el	  barri	  de	  San	  Cosme,	  el	  de	  la	  Granja	  i	  l’aeroport.	  El	  Parc,	  que	  

depèn	  de	  l’Àrea	  Metropolitana	  de	  Barcelona,	  té	  diferents	  zones:	  un	  canal	  d’aigua,	  

zones	  de	  pícnic,	  circuit	  infantil	  per	  bicis	  i	  patins,	  parcs	  infantils,	  zona	  poliesportiva,	  

zona	  de	  vegetació	  autòctona	  amb	  arbres	  i	  arbustos	  i	  àmplies	  zones	  de	  gespa.	  Un	  

entorn	  privilegiat.	  Un	  oasi	  enmig	  de	  la	  ciutat.	  

	  

Parc	  Nou:	  C/	  Ronda	  Sud,	  El	  Prat	  de	  Llobregat.	  Veure	  Mapa.	  	  	  

En	  cotxe	  

Des	  de	  Barcelona,	  C-‐31	  direcció	  aeroport	  i	  sortir	  a	  El	  Prat	  B-‐250	  

La	  zona	  disposa	  de	  més	  de	  2.000	  zones	  gratuïtes	  de	  pàrquing	  

Compartir	  cotxe	  és	  una	  opció	  senzilla,	  econòmica	  i	  sostenible	  d’arribar	  a	  Esperanzah!.	  

BlaBlaCar	  ofereix	  aquest	  servei.	  	  	  

En	  tren	  

Parada	  de	  Renfe	  de	  El	  Prat	  de	  Llobregat.	  Per	  arribar	  al	  Parc	  Nou,	  agafar	  l’autobús	  PR1	  

	  

En	  autobús	  

Des	  de	  la	  Plaça	  Espanya	  de	  Barcelona,	  el	  65	  i	  el	  165	  	  

De	  nit,	  els	  autobusos	  N16	  i	  N17	  

Divendres	  i	  dissabte	  el	  festival	  posa	  un	  servei	  d’autobús	  llançadora	  des	  de	  Metro	  

Bellvitge.	  	  

	  

	  

	  

	  



ON	  DORMIR?	  
El	  Càmping	  d’Esperanzah!	  	  

El	  festival	  habilita	  una	  zona	  de	  càmping	  per	  150	  tendes.	  La	  zona	  d’acampada	  té	  un	  cost	  

de	  cinc	  euros	  per	  persona	  –el	  mateix	  preu	  si	  es	  dorm	  una,	  dues	  o	  tres	  nits-‐.	  Aquesta	  

inversió	  permet	  proveir	  la	  zona	  de	  seguretat,	  dutxes	  i	  lavabos.	  Cal	  reserva	  prèvia	  aquí.	  	  

Una	  altra	  opció	  d’allotjament	  és	  l’Alberg	  Centre	  Esplai	  Barcelona,	  situat	  a	  500	  metros	  

del	  festival.	  www.albergueesplaibarcelona.com	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

CONTACTE	  DE	  PREMSA	  

Teresa	  Vallbona	  

679	  80	  21	  76	  

teresavallbona@gmail.com	  

premsa@teresavallbona.com	  	  

	  

Tota	  la	  informació	  a	  www.esperanzah.cat	  	  

	  

	  


