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què

Festival de música pop independent feta a Catalunya.
Projectes artístics amb ambició creativa, interacció i connectivitat entre artistes,
potenciant la proximitat amb el públic.
Només 2.000 entrades a la venda cadascun dels dos dies, un festival a mida, una
forma diferent de viure la música.

on
En espais singulars d’Arbúcies (comarca de La Selva, Girona), una vall del Parc
Natural del Montseny.

quan

Divendres 26 i dissabte 27 de juny de 2009.

qui

(per ordre alfabètic)
Aspet Weekend
Carles Mestre & La Sinfónica de Gavà
Delên
Dj Capo
Dj Delafé vs Dj Milkyway
Siamiss djs
élena
Els nens eutròfics d’en Pedrals
Ix
Joan Miquel Oliver
Joe Crepúsculo
La Increïble Història de Carles Carolina

LaSentina
Love of Lesbian
Manel
Mazoni
Miqui Puig y su Conjunto Eléctrico
Nueva Vulcano
Oliva Trencada
Phil Musical presenta: Angelina i els Moderns
The New Raemon
Two Dead Cats
Txarly Brown
Ultraplayback
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l’entorn

Arbúcies és una població de 6.000 habitants, situada a la comarca de la Selva, en una
vall al bell mig del Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera de la Unesco. El
seu principal tret distintiu és la barreja inèdita entre un entorn natural privilegiat,
un patrimoni històric de primer ordre i una societat civil especialment activa, que fa
que la seva vida cultural i la seva projecció a l’exterior sigui més pròpia d’una ciutat
petita que d’un poble.
Alhora, la seva situació estratègica (al costat de l’eix transversal i de l’AP7) fa que
sigui una destinació molt atractiva per al turisme cultural i pel de natura. Cada cop
és més la gent que s’acosta a la Vall d’Arbúcies atreta pels monuments històrics
(Castell de Montsoriu), els equipaments culturals (la Gabella, Museu Etnològic del
Montseny), una oferta gastronòmica i hotelera de qualitat, i en alça, i una vitalitat
social imparable, que es reflecteix en signes d’identitat tant potents com la
celebració de les Enramades.

Enramades 2007: confecció d’una catifa al c/Sorrall d’Arbúcies, per iniciativa dels veïns.
©Ajuntament d’Arbúcies
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els espais
La ubicació principal del popArb és el
recinte de Can Cassó, que comptarà
amb dos escenaris, on tindran lloc les
actuacions del divendres i del dissabte
a la nit. Es tracta d’un espai inèdit i
sorprenent, un dels trets distintius del
popArb: la seu dels antics (i actuals)
balls de festa major, que remet al
temps del modernisme, en què
Arbúcies era seu de tertúlies d’artistes
i de trobades d’estiuejants i vilatans.
La història sempre es repeteix.
El divendres, ja ben entrada la nit, la
música seguirà al Barrock i a l’Obi,
locals nocturns del poble. Al llarg del
migdia i la primera hora de la tarda de
dissabte es podrà gaudir de la música
que punxaran els dj i d’un espectacle
musical apte per a tots els públics a la
gespa de les Piscines Municipals.
Tornem també a l’espai dels Jardins de
Can Torres, el marc ideal per
propostes intimistes i alhora intenses.
Més tard, a l’escenari Gorg Nou hi
tindran
lloc
les actuacions de
formacions per descobrir.
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els artistes

(ordre alfabètic)

ASPET WEEKEND
Aspet (Pirineu Francès). Desembre de 2006. Quatre amigues amb una guitarra
atrotinada i una bateria improvisada passen un cap de setmana davant la llar de foc
component cançons com xurros. Neix Aspet Weekend: post-pop a la brasa, cantat en
català i anglès. El projecte pren la forma definitiva amb la incorporació del bateria
però sense renunciar a l’esperit lúdic original. El 2008 van participar en el projecte
"Centre d'Art produeix música pop" (CASM, Barcelona) que els ha permès produir la
seva primera maqueta, “Ju yu yu”.
www.myspace.com/aspetweekend
CARLES MESTRE & LA SINFÓNICA DE GAVÀ
Carles Mestre & La Sinfónica de Gavà neix el 2002 i conviu paral·lelament amb l’altre
projecte co-liderat per Carles Mestre: Azucarillo Kings. Després d’una gira pel Regne
Unit i Holanda tocant en una obra de Calixto Bieito, Carles Mestre reestructura la
banda i junts conceben Rumba y Delincuencia, el primer treball discogràfic, d’un
marcat accent rumbero. Ara el grup prepara el seu segon disc on flirtegen amb altres
estils, mantenint el format acústic. Les influències de CM&LSDG provenen de moltes i
molt diverses fonts, des de la rumba catalana més pura al pop acústic de Jonathan
Richman o Violent Femmes, les bandes sonores de Nino Rota o Mancini,
l’experimentació lo-fi de Marc Ribot o la gosadia escènica de Torrebruno.
www.myspace.com/carlesmestreylasinfonicadegava
DELÊN
Cançons delicioses, dolces i a la vegada salades. Les veus de Quim Torres i Len
Mesquida s’interroguen sobre preocupacions quotidianes, amors i desamors, trobades
i enyorances, la curiositat de viure el dia a dia i de somniar el demà. Emoció pura
que es transmet amb melodies que s’eleven sobre un coixí de cordes, la millor banda
sonora per a una nit de pluja. Pop intimista amb denominació d’origen Menorca.

www.myspace.com/delengrup
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DJ CAPO
Ha punxat pels millors clubs de les comarques gironines: La Via, Ruta66 Club, el
PopRom de Le Rachdingue... i també s’ha passejat pel Depósito Legal (L’Hospitalet),
el BeCool (Barcelona), l’Eclèctic (Vic), i ha compartit cabina amb Dj Amable, Dj
Gato, Pin&Pon Dj’s, Maadraassoo... Les seves sessions van des de clàssics del soul,
del funk, de la música disco, o d’altres com The Cure, New Order, Primal Scream,
Pixies, Blur, Devo, passant per l’electro més ballable de LCD Soundsystem, The
Rapture, !!!, Hot Chip, i acabant a l’indie més actual de Klaxons, Radio 4, The
Strokes, Gang of Four, Block Party, The Rakes, Pink Grease, Robocop Kraus, Maximo
Park, Clap Your Hands, CSS, Hot Hot Heat, The Killers. Actualment és resident de la
sala Plegatín del Blau Club (Girona).
www.myspace.com/plegatinclub
DJ DELAFÉ vs DJ MILKYWAY
Dj Delafé és una de les potes fonamentals del grup Facto Delafé y Las Flores Azules.
Ha participat al popArb quasi cada any, i com que l’experiència és un grau, pretén
enfrontar-se al Dj Milkyway artífex de La Casa Azul, conegut i reconegut com un dels
músics i productors més solvents del país i un dels grans triomfadors del popArb 08
gràcies a la presentació en directe del seu enorme La revolución sexual. Un duel de
titans a Can Cassó.
Una sessió que promet fer-nos suar a ritme de música negra i pop ballable.
www.myspace.com/lacasaazulband
www.myspace.com/factodelafeylasfloresazules

/
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ÉLENA
No fa tant de temps que es van convertir en un dels grups revelació d’una
prometedora fornada de músics locals que volien demostrar que aquí també es pot
fer bon pop, rock o qualsevol música lliure de ser etiquetada..
Els Élena d’avui són: Helena Miquel (component també de Facto Delafé y Las Flores
Azules), Víctor Francisco (ex-Refree i bateria actual de Raül Moya y el Trío Miniña),
Dani R. Jones (col.laborador de Roger Mas i de Raül Moya y el Trío Miniña), Marc
Marés i Raül Moya (líder de Raül Moya y el Trío Miniña, ex-Refree, ex-Miqui Puig).
Artistes amb un ampli bagatge i renovades il·lusions que han tornat a treure a ballar
Élena. Encara que ara els passos de ball es deixen guiar per unes composicions
cantades, per primera vegada, en català.
www.myspace.com/elenaplace
ELS NENS EUTRÒFICS D’EN PEDRALS
El poeta Josep Pedrals encapçala aquesta banda que a partir de la poesia dita
confecciona temes on l’exageració de la ironia en la música pop és l’objectiu
d’aquest grup. Aquests nens ben nodrits canten al paradís terrenal, agraïts al destí
que els ha fet ser de tan belles contrades. L’essència mediterrània i la satisfacció de
viure resumits en un concert. Fan del gaudi un espectacle, animen i conforten,
exalten i satisfan. L’alegria desfermada i la placidesa d’estar.
Els nens eutròfics d’en Pedrals són: Josep Pedrals (veu principal i clarinet), Roger
Puig (guitarra elèctrica i veu), Albert Sagrera (baix elèctric i veu), Esteve Plantada
(teclats i veu) i Marc Torrent (bateria i veu).
www.myspace.com/elsnenseutrofics
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IX
Amb un estil personal i atrevit aquest duet valencià mostra en la seva primera
producció un retrat de l’activisme underground barceloní, des d'una perspectiva
irònica i cabaretera. El disc s’anomena Cançons d'amor i activisme mil·lèsim i el
publicaren el 2006 a través de la discogràfica G3g Records [Pascal Comelade, Cabo
San Roque, Pierre Bastien, Pau Riba...], en llicència copyleft, tot i que a la seva
pàgina web també es pot descarregar gratuïtament, perquè com ells afirmem:
”compartir dóna gustet”. Actualment segueixen (re)presentant el seu disc d'una
manera fresca i elegant, que no sol deixar indiferent a ningú.
www.myspace.com/lacasacalba
JOAN MIQUEL OLIVER
Joan Miquel Oliver és el projecte solitari del compositor, lletrista i guitarrista
d’Antònia Font. Ja coneixíem la seva capacitat per explicar amb total naturalitat allò
més inexplicable. També el seu enginy per aconseguir que el més quotidià sembli
realment extraordinari. I de la contínua implosió d'un univers que sembla familiar i
que després resulta inabastable.
Ara presenta el seu nou disc de dotze noves cançons que proposen un evocador i en
ocasions inquietant retorn al futur. Amb un títol inspirat en un dels clàssics gelats de
La Menorquina, Bombón Mallorquín" (Blau, 2009) torna per un moment a la infantesa
d'un autor que, tot buscant la innocència, troba definitivament la seva veu.
www.myspace.com/joanmiqueloliver
JOE CREPÚSCULO
Joe Crepúsculo (teclats i veus de Tarántula i meitat de Junco & Diamante) es llança a
la seva carrera en solitari cavalcant sobre zebres coixes i desnucades però de pèl
brillant. Es submergeix en les aigües quietes i verdes per cantar-nos, des d’un altre
món, la seva visió ( a mig camí entre l’antropologia social i el cant del papagai) del
món (coses, animals i humans) que l’envolta per descriure-les amb la gràcia típica de
qui munta a cavall per primera vegada. Romanticisme quotidià, esperpèntic i tan
decadent com fresc, cançons lleugeres a vegades properes a la música infantil i a
vegades a les produccions de Karaoke, com si amb ell no anés la cosa.
www.myspace.com/joecrepusculo
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LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE CARLES CAROLINA
Aquest any Carles Carolina torna al popArb’09 per presentar-nos el seu primer disc:
Ensaladilla. Carles Carolina és l’alter-ego de Ramon Garriga i se l’ha vist, per
exemple, amb CaboSanRoque, Tuesday Afternoon o Oscar Abril Ascaso plus Sed
Contra.
Carles Carolina tenia una col·lecció de cançons guardades en un calaix i al maig del
2007 va decidir reunir una banda per tal de dur-les al directe. Aquesta banda,
anomenada La Increïble Història de Carles Carolina, és configurada pel propi Carles
Carolina a la guitarra acústica i la veu principal, pel Martí Duch (Tuesday Afternoon) a
la guitarra elèctrica, pel Pepe Seguí al baix (CaboSanRoque, Carrer Ponent), per
l’Alberto Mezquíriz als teclats (CaboSanRoque, Oscar Abril Ascaso plus Sedcontra,
etc.) i Jordi Garriga a la bateria.
www.myspace.com/carlescarolina
LASENTINA
LaSentina no vol dir res, és sentiment. LaSentina té el gust particular de tot allò
cuinat a casa. El seu so conjuga la fascinació pels hits més eficaços, els del cançoner
popular, amb les atmosferes enrarides, amb nivells significativament alts de radó
(element químic gasós, de nombre atòmic 86, pertanyent al grup O de la taula
periòdica), del garatge on començaren a assajar. Entre nota i nota, s’hi passejen
històries peculiars, a cavall entre el deliri i la pura realitat. Ara presenten el seu nou
disc Somatismes.
La seva formació és: Santi Bonastre (porter), Joan Catalán (central), Albert Girons
(davanter centre) i Jaume Girons (extrem esquerre).

www.myspace.com/lasentina
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LOVE OF LESBIAN
Els barcelonins tornen aquest any al popArb’09 amb l’esperadíssim nou disc 1999 o
cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna. És el sisè disc de
Love of Lesbian, el tercer en castellà. Aquest disc està plantejat com una pel·lícula,
ens narra l’amor i el desamor d’una parella i el procés d’aquesta durant un any de
relació. Aquest disc és més viu, amb temes ballables, amb més sintetitzadors i una
producció més enriquida.
El grup el formen Santi Balmes (veu, guitarres i teclats), Jordi Roig (guitarra i
teclats), Joan Ramon Planell (baix i sintetizador) i Oriol Bonet (bateria i
programació). Al 2007 s’hi afegeix Juliàn Saldarriaga (guitarra i veu).
www.myspace.com/loveoflesbian
MANEL
Tant a Manel, com en el seu treball Els millors professors europeus, rigor, alegria,
gravetat, lleugeresa, tradició i recerca entren dins el mateix sac, i és potser la raó
per la qual les influències que se’ls han atribuït són ben àmplies: Beirut, Jaume Sisa,
Herman Düne, Pau Riba, Bob Dylan...
Malgrat trobar-se a l’inici de la seva carrera musical, Manel no són desconeguts en
l'escena catalana. Des de la seva aparició a la llum pública ara fa un parell d’anys quan van obtenir el Premi Joventut en el concurs de maquetes Sona9 2007- aquests
quatre barcelonins han anat acumulant públic i reconeixement, gràcies a la xarxa i al
boca-orella. Finalment, l'aparició del seu primer treball discogràfic, Els millors
professors europeus, els ha valgut el reconeixement de la crítica especialitzada i
l'atenció dels mitjans de comunicació generalistes.
www.myspace.com/gatmanel
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MAZONI
Exigeixen eufòria, amb la felicitat no n’hi ha prou. Diuen que ressaca, caos,
psiquedèlia, mala llet, recerca, curiositat i llibertat governen el disc més honest,
inconformista i sincer de Mazoni.
El bisbalenc Jaume Pla es retroba amb el popArb aquest 2009 per tal d’endinsar-nos
en el seu útlim disc Eufòria 5 – Esperança 0 (Bankrobber, 09) que destaca
especialment pel seu tractament del ritme, amb la col·lisió de dues bateries que són
eix i motor del disc. Cada cançó és un petit resum de la música de les darreres
dècades. Viatgem de la melodia als sons africanitzants. Guitarres i electrònica.
Theremin, cello i kalimba.
A més de Jaume Pla (veu i guitarra), actualment completen la formació titular de
Mazoni els músics Miquel Sospedra (baix), Aleix Bou (bateria), Toni Molina (bateria i
percussions) i Jordi Rudé (guitarra i teclats).
www.myspace.com/mazoni
MIQUI PUIG Y EL CONJUNTO ELÉCTRICO
Miqui Puig és un tipus de cantant afectat que vesteix les lletres que canta amb la
consciència de la vida. Aquest any visitarà el popArb’09 amb una banda espectacular
que es fa dir Conjunto Eléctrico i amb qui va gravar Miope, CD + DVD d'excel·lents
diòptries on repassa els 20 anys de professional(itat) en el món de la música, amb la
seva banda i amb violins, trompetes i dives com Alaska, Helena Miquel (Élena) o Laia
Vaqué (Glissando).
Ara presenta Impar, gravat als estudis Bucbonera de Caldes de Montbui per Tomàs
Robisco i mesclat a MusicLan per Jordi Mora (Ojos de Brujo, Standstill, Bunbury, Phil
Manzanera). Tossut de mena, anarquista de la melodia i activista del bon gust,
segueix batallant en nom del pop.
Miqui Puig y el Conjunto Eléctrico són: Miquel Puig (veu), Carles Oliver (bateria),
Ferran Puig (trombó), Marc Gray (trompeta), Luis Miguel Robisco (guitarra), Marcos
Botey (guitarra) i Blanca Cereceda (baix).
www.myspace.com/miquipuigsolo
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NUEVA VULCANO
El sol està entrant per les finestres de l’habitació de Nueva Vulcano. Inunda els seus
racons amb una llum que sempre s’havia insinuat entre les cortines però que mai
havia aconseguit traspassar la seca intimitat. Un sentit de la intimitat, de la reclusió
espiritual que no només ha estat sempre en les brillants i esglaiadores lletres d’Artur
Estrada, sinó que emana de les tancades notes de baix de Wences Aparicio i dels
desesperats batecs de la bateria d’Albert Guàrdia.
Nueva Vulcano farà una breu pausa en el procés de gravació del seu nou treball per
presentar al popArb algunes de les seves noves cançons.
www.myspace.com/nuevavulcano
OLIVA TRENCADA
Oliva trencada és un grup de Mallorca que conjuga la música tradicional mallorquina
amb elements del folk-pop anglosaxó. Ens presenten Lluneta del Pagès. Un disc
homenatge a l’escriptora Maria Antònia Salvà, que inclou dotze poemes musicats.
Les seves cançons poden recordar un Biel Majoral cantant en un camp de cotó del
Mississipí; a una Maria del Mar Bonet arribant en llaüt a la ciutat de Rodes; a un Will
Oldham trepitjant raïm a les vermades de Binissalem; a un Jim o’Rourke componen
cançons al sol de Llucmajor mentre s’eixuguen les figues; o a un Nick Drake fent
acords impossibles damunt una marjada d’Orient.
www.myspace.com/olivatrencada

PHIL MUSICAL presenta ANGELINA I ELS MODERNS
Un espectacle musical ambientat a la ràdio dels anys 60. Producció pròpia 09!
El festival popArb d'enguany entra a la màquina del temps. Recula quaranta anys fins
a plantar-se al 1969 per reviure la ràdio musical en rigorós directe. El prestigiós
punxadiscos i pixapins, DJ Phil Musical, presenta en exclusiva un conjunt músicovocal d'excepció made in Cornellà de Terri: Angelina i els Moderns. La veu
inconfusible d'Angelina Fàbregues revisarà el repertori del pop més iè-iè de tots els
temps amb gotes de twist, boogaloo, txa-txa-txa i molt swing. Temes super ballables
d'importació i alguns de molt nostrats, amanits amb publicitat en directe, jingles
cantats, trucades dels oients... tot plegat retransmès a través de les ones hertzianes.
www.myspace.com/angelinaielsmoderns | www.myspace.com/djphilmusical
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SIAMISS DJS
Les Siamiss són la Maria i l’Anna. Es van conèixer al 2000 i des d’aleshores estan
unides per uns auriculars. D’aquí el seu nom artístic. Van començar sent residents del
Pop Bar de la sala Razzmatazz i a partir d’aquí van visitar diversos clubs, des de Le
Club a València fins Transmission a Londres, passant pel FIB o el festival Isladencanta
a Mallorca. I tot això sense separar-se dels auriculars, cosa que de vegades resulta
molest, diuen, però mentre puguin posar la seva música (des dels 60 fins l’electro
més actual) no es queixen pas.
www.myspace.com/siamiss
THE NEW RAEMON
El barceloní Ramón Rodríguez, cantant de Madee i de Ghouls’n’Ghost’s, diu que va
crear aquest projecte per tal de “donar la tabarra” amb les seves cançons en
castellà.
Després de A propósito de Garfunkel, el novembre del 2008 va sortir a la llum el seu
nou disc La invasión de los ultracuerpos, per acabar de confirmar que The New
Raemon és un projecte sòlid i amb projecció. De fet ja amenaça amb un nou treball
per aquest mateix any. Veurem si n’estrena alguna al popArb.
The New Raemon són Ramón Rodríguez i Marc Prats (Madee), Ricky Falkner i Ricky
Lavado (Standstill) i Pablo Garrido (Sanpedro).
www.myspace.com/thenewraemon
TXARLY BROWN DJ
Carles Closa -Txarly Brown- és melòman, col·leccionista de discos, dj i dissenyador
gràfic. Conegut per la seva llarga trajectòria en aquesta última faceta, ha treballat
per a multitud de marques, segells, grups i clubs (Custo Line, Loreak Mendian, Virgin
Spain, Dro, Iguapop, Producciones Animadas, Fundación Tony Manero, Peret,
Ramonet, Sabor de Gracia, Gertrudis, Los Manolos, Chacho, Los Sencillos, Prince
Buster, The Skatalites, Los Flechazos, Florida 135, Moog, Fonfone...).
També és reconegut per la seva fal·lera col·leccionista, i ha recopilat els Lps "Latin
Ska Fiesta" i "Latin Ska Fever", el punt de partida de l’escena skatalítica estatal.
També ha publicat discos com a Camping Gaz (Universal, 2001) i The Nairobi Trio
(Enter Music, 2002). Entre el 2001 i el 2003 es va dedicar a guardar vells discos de
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rumba i flamenc per samplejar durant les seves sessions com a dj. El virus de la
rumba catalana fa que s’encarregui del text i la selecció de la recopilació
“Achilifunk Gipsy Soul 1969-1979” (Lovemonk, 2007), que l’ha portat de gira per
Barcelona, Madrid, Donostia, Frankfurt, Heidelberg, Berlin, Dresde, Londres o
Granada. "Más Achilifunk" apareix el 2009 i el durà per tota Europa, té dates
confirmades ja a Berlin, Munich, Londres, Sonar, popArb, etc... També dirigeix la
programació artística del Rumba Club (els dimecres a la [2] de l’Apolo) i presenta el
programa “Achilifunk Radio Show” a Radio Gladys Palmera. És President de Foment
per la Rumba Catalana (FORCAT).
www.myspace.com/achilifunk
TWO DEAD CATS
Fa gairebé cinc anys de la formació de Two Dead Cats, i és ara quan la banda edita La
curiosidad mató al gato, un EP de sis temes amb bonus tracks i una edició especial i
numerada en vinil que portarà deu cançons. El seu estil és el rock salvatge amb
melodies
fàcils de recordar, coquetejant amb el pop més intens i jugant amb dues
característiques que els fan inconfusibles: els ritmes ballables i una presència
escènica brutal. Poden recordar-te des de Pretty Girls Make Graves als B-52´s,
passant per Animal Collective o els Fugazi, però acaben sonant a Two Dead Cats, una
visió personal de com entendre el rock alternatiu d‘aquesta dècada.
www.myspace.com/twodeadcats
ULTRAPLAYBACK
Ultraplayback aterren al popArb’09 amb el seu segon disc sota el braç, Por fin ricos y
famosos. Han deixat de banda la investigació sobre l’electropop underground
espanyol i s’han endinsat en la reflexió sobre la indústria musical i els espais per la
construcció d’un disc d’èxit. Després d’haver compartit escenari amb Antònia Font o
Love of Lesbian, diuen que aquest disc és la celebració d’això i de tot el que els està
passant aquest any, com ara fer la banda sonora d’una pel·lícula (Los Cronocrímenes)
o ser distribuïts als Estats Units.
Així doncs, Ultraplayback ens demostraran la passió que desperten en directe i que
permeten explicar coses insòlites com per exemple ser durant 18 setmanes
consecutives “grup resident” en una sala de Barcelona.
www.myspace.com/ultraplayback
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venda d’entrades
Venda anticipada [Servicaixa (caixers, www.servicaixa.com i 902 33 22 11) |
Atrapalo (www.atrapalo.com) ]
Divendres 26: 25€
Dissabte 27: 30€
Abonament: 40€
Preu especial fins al 17 de maig: abonaments a 35€! ESGOTATS!
Venda a les taquilles del festival
Divendres 26: 30€
Dissabte 27: 35€
Abonament: 45€
**Descompte en els abonaments pels socis del Club Tr3sC i del Club Servicaixa i
pels titulars del Carnet Jove, del carnet MauMau i de la targeta Unidiversitat.
CONSULTEU LA WEB**
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l’espot del popArb 09

http://www.poparb.cat/espots_seleccionats.php
Com cada any des de ja en farà cinc, el popArb pretén millorar i
ampliar el seu radi d’acció, tot mantenint la seva personalitat. I és
per això que en l’edició 2009 estrena una nova fórmula per tal de
promocionar-se a la televisió i a internet: ha convocat un concurs,
amb la col·laboració de la UVIC i de l’ERAM (UdG), per tal que joves
realitzadors adiovisuals competeixin fins que –amb la participació del
públic- s’esculli l’espot del popArb 2009.
Els dos espots finalistes, seleccionats per un jurat format per Miqui
Puig, Dj Phil Musical i Manos de topo, es poden veure clicant a
http://www.poparb.cat/espots_seleccionats.php. Un cop escollida la
proposa que us agradi més, seguint els enllaços podeu votar-lo a
través del youtube (posant el cursor damunt de les estrelletes).
El calendari pel que resta del procés és:
-15 de maig,
proclamació online del guanyador + projecció durant la festa de
presentació del popArb a Arbúcies
-del 15 al 26 de juny, emissió de l'espot guanyador a TVC
-19 de juny,
projecció de l'espot guanyador durant la festa de presentació del
popArb a la sala Pasternak de Vic
+ info properament a www.salapasternak.com
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informació pràctica
COM ARRIBAR
Tren:
Estacions més properes: Hostalric i
Riells
www.renfe.es
Autobús:
Hispano Hilarienca 972 245 012
www.hispanohilarienca.com

Cotxe:
· Des de Girona/Barcelona
Autopista Del Mediterrani/AP-7/E-15
[sortida 10] -- > BV-5122/BV-5123
[direcció Hostalric|Blanes] -- > C-35 -> GI-553 -- > GI-552 -- > Arbúcies
· Des de Vic - C-25 -- > GI-550 -- >
Arbúcies.

ALLOTJAMENT:
Informació actualitzada a l’apartat “Info pràctica” a www.poparb.cat

novetat!
Compartir cotxe:
http://www.poparb.cat/compartir-cotxe.php
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l’organització
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies amb Cultura Dispersa
Coordinació: Anna Cerdà
Programació: Anna Cerdà i Marc Lloret
Premsa: Marc Lloret i Neus Masferrer
Producció tècnica: Xavi Estríngana
Disseny i muntatge d'espais: Taller de Ideas
Disseny gràfic: Mireia C. Callís
Disseny web i multimèdia: Laia Jutglà
Col·laboració en pràctiques: Clara Sendra
Patrocina: Estrella Damm
Col·laboradors institucionals: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i AIE
Mitjans oficials: Televisió de Catalunya, iCatFm
Recomanat per: Enderrock, Butxaca, Nativa, ScannerFM, Club Tr3s C, Maialavida
Col·laboren: Teatre de Guerrilla, Epson, Cupatges, Demasié Café, Fete, Aro-Vialis

Més informació i formulari d’acreditacions:
http://www.poparb.cat/premsa2009/
Marc Lloret
premsa@poparb.cat
656 34 07 65
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