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Love of Lesbian, Manel i Joe Crepúsculo
actuaran al V festival 'PopArb' d'Arbúcies
(Girona)
miércoles, 6 de mayo, 14.15

La V edició del festival 'PopArb', que es farà el 26 i el 27 de juny a Arbúcies
(Girona), comptarà aquest any amb artistes com Love of Lesbian, Manel i
Joe Crepúsculo, en una edició que pretén conservar el "contacte humà", de
manera que es caracteritzarà per la proximitat amb el públic, segons ha
explicat avui en roda de premsa l'alcalde de la població, Roger Zamorano.
El cartell també acull artistes com Joan Miquel Oliver, Élena, Mazoni, els dj's Delafé i
Milkyway i el cantant Miqui Puig i el seu Conjunt Electrònic. Puig, que a més és padrí del
festival des dels seus inicis, ha destacat que és un festival "honest" que aposta per les
bandes locals, tot i que ha afegit una altra de les seves virtuts: "Al 'PopArb' la gent va neta",
ha sentenciat convençut.
L'alcalde ha destacat abans que res la voluntat que el festival s'interrelacioni amb el poble i
que no es converteixi en un "festival massiu". Per portar a terme aquest propòsit es
posaran a la venda només 2.000 entrades per a cada dia, a més d'ubicar els escenaris en
espais emblemàtics del poble.
La ubicació principal és el recinte de Can Cassó, un espai tradicional que ja acollia tertúlies
d'artistes en temps del modernisme i que, amb dos escenaris, acollirà els grups principals
del festival. Els concerts de migdia i tarda tindran lloc a les piscines municipals i als jardins
de Can Torres, reservats per a les propostes més intimistes. A l'escenari Gorg Nou, al
costat de la Riera, actuaran els grups emergents.
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