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Y ACÚSTICA 2019. CONCERT INFANTIL

Y ACÚSTICA 2019. ‘BEGIN AGAIN’, EL SEU DARRER TREBALL

El Pot Petit omple la Rambla de balls i somriures

El directe de Ramon Mirabet sedueix Figueres

Un dels plats forts de l’Acustiqueta d’enguany va ser el concert d’El Pot Petit, que va
fer ballar de valent el públic familiar el dissabte. La Jana, en Pau i la Melmelada Band al
complet van oferir un ampli repertori a la Rambla, que es va moure al ritme dels principals èxits de la popular banda infantil. [Foto: Àngel Reynal] n

nn Ramon Mirabet era un dels noms més esperats del cartell d’enguany i no va fallar.
L’artista de Sant Feliu de Llobregat va confirmar l’alta qualitat del seu directe dissabte,
a la plaça Catalunya, on va exhibir les cançons del seu últim treball, Begin again, així
com d’altres èxits de la seva carrera. [Foto: Àngel Reynal] n

nn

Y ACÚSTICA 2019. el discurs social es fa un lloc al festival

Y ACÚSTICA 2019. EL GRUP MADRILENY CELEBRA ENGUANY ELS 30 ANYS

La singular Clara Peya, a la plaça de la Palmera

Fangoria celebra un aniversari multitudinari

La genuïna Clara Peya no va decebre dissabte a la plaça de la Palmera, on va lluir la
proposta que l’ha col·locat a la primera fila de la música catalana: més enllà de les seves qualitats a l’escenari, la compositora i intèrpret de Palafrugell també va oferir al públic un punyent discurs social, molt present al seu disc Estómac. [Foto: Àngel Reynal] n
nn

El grup Fangoria, liderat per Alaska, va confirmar dissabte els motius que el situaven
com un dels plats forts d’aquesta edició i va omplir de gom a gom la Rambla. La banda
madrilenya, que aquest any celebra 30 anys, va tocar els seus grans èxits i també els temes del darrer treball, Extrapolaciones y dos preguntas. [Foto: Àngel Reynal] n
nn

Y ACÚSTICA 2019. EL GRUP DE ROCK VA TOCAR A LA RAMBLA

Y ACÚSTICA 2019. el punt i final A L’EDICIÓ

El ritme de Buhos fa trontollar la ciutat

L’Acustiqueta més Di-vertida clou l’edició d’enguany

El directe trepidant de Buhos va omplir dissabte la Rambla d’un ambient festiu
d’aquells que es recorden. La banda, un dels clàssics dels circuits de festa major del país,
ha anunciat recentment que farà una aturada per preparar noves cançons, però abans
ha fet parada a Figueres, on va fer ballar de valent els presents. [Foto: Àngel Reynal] n

nn

S’ha de cuidar el planter, i quina millor manera de fer-ho que amb música preparada per als més menuts. Dàmaris Gelabert o l’Orquestra Di-versiones van ser els encarregats de fer-ho possible, i ni la pluja va ser capaç d’aturar l’actuació de diumenge a la
Rambla, que va posar el punt final a un festival de rècord. [Foto: Àngel Reynal] n
nn

