Nota de premsa
Terrassa, 7 de maig de 2015

La Festa Major de Terrassa portarà música per tots
els gustos amb Amaia Montero, els Catarres i
Georgie Dann, entre d’altres
L’Ajuntament està ultimant un programa amb un centenar d’actuacions

La Festa Major de Terrassa 2015 proposarà de nou un ampli ventall d’estils musicals
amb el programa de concerts que està preparant el Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa, tenint en compte les diferents inquietuds i preferències de
la ciutadania. Alguns dels concerts més destacats estaran protagonitzats per
l’excantant de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, el popular grup de pop-folk
els Catarres, l’especialista en “cançons de l’estiu” Georgie Dann o la veterana
formació de rumba catalana Gertrudis, entre altres grups i artistes.
El Parc dels Catalans, l’espai que habitualment acull els concerts de gran format de
la Festa Major, veurà desfilar durant els dies centrals de la festa, per aquest ordre,
Els Catarres (divendres), Amaia Montero (dissabte) i Delafé y las Flores Azules
(diumenge).
Els Catarres, grup de meteòrica carrera que ha gravat quatre discos en quatre anys,
presentarà divendres el seu darrer àlbum, Big Bang, publicat el passat mes de març.
Amaia Montero portarà els temes del seu darrer disc “Si Dios quiere yo también”,
editat l’any passat després de tres anys de silenci discogràfic; i finalment Delafé i las
Flores Azules, el grup liderat per Helena Miquel i Oscar d’Aniello, farà ballar el Parc
dels Catalans amb la seva barreja de hip-hop i pop indie.
La plaça Vella, un altre dels escenaris principals de la festa, rebrà Gertrudis
divendres. El grup de rumba-fusió de La Garriga celebra enguany el seu 15è
aniversari amb la publicació d’un disc recopilatori i una gira que arrenca la setmana
vinent a Barcelona.
Aquest mateix espai acollirà també dues altres cites musicals destacades de la
Festa Major: el Ball de Revetlla, a càrrec de l’Orquestra Montgrins, dissabte a la
mitjanit, i també un concert del músic saltenc Adrià Puntí, un dels màxims exponents
del talent creatiu català, diumenge a la tarda.
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Per la seva banda, Georgie Dann, l’artista que més “cançons de l’estiu” ha acumulat
en el darrer mig segle, portarà els seus èxits ballables a la plaça Nova en la segona
jornada de la Festa Major.
Aquests concerts són un avançament de l’oferta musical prevista, ja que el
programa, amb aproximadament un centenar d’actuacions, encara s’està tancant. A
més del Parc dels Catalans i les places Vella i Nova, la música arribarà a molts altres
espais de la ciutat que, com ja és habitual, acullen propostes de perfils diferents.
Així, mentre la plaça Nova continuarà com a espai per a les propostes més
nostàlgiques i el Parc dels Catalans acollirà els grups més mediàtics, el Vapor
Ventalló i el Jove seran un cop més els llocs on trobar l’oferta més punyent i
novedosa musicalment. De fet, la idea que presideix la programació musical de la
Festa Major és, un cop més, que tothom trobi el seu espai i el seu moment per a
gaudir de la música i el bon ambient al carrer.
Aquesta àmplia i variada oferta inclourà també, com és habitual, una representació
del panorama musical local, seguint l’aposta de l’Ajuntament de Terrassa per
potenciar la música feta a la ciutat. Com és habitual, la programació completa es
presentarà a mitjans de juny.
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