Esperanzah! Festiclown 2016
F*** You Troika – Obriu Fronteres – Volem Acollir
Per primera vegada s’uneix al Festiclown per junts cridar “F*** You
Troika – Obrim Fronteres – Volem Acollir”. És un festival sense ànim de
lucre que va néixer per transformar un barri, Sant Cosme, i ara vol
transformar el món.
Els dies 7, 8 i 9 d’octubre el Parc Nou s’omplirà de música amb les
actuacions de Els Catarres, Lagrimas de Sangre, Rapsusklei, Esnebelza, El
Niño de la Hipoteca, La Sra. Tomasa, Marina Ojos de Brujo o els Moya
Kalongo.
Per accedir al festival cal fer una donació de 12€ que es destinarà
íntegrament a projectes socials de col·lectius i entitats com: Stop Mare
Mortum; Caminando Fronteras; Proactiva Open Arms; les Dones Sàvies
de Sant Cosme, la Fundació Cívica Esperanzah, el Cor Safari Fundació
Nzuri Daima; Dones Rumb a Gaza – Flotilla de la Llibertat; Pallasos en
Rebeldía i Alboan.
El diumenge 9 d’octubre hi ha prevista una mobilització conjunta en
favor dels refugiats amb la penjada dels “Petits rostres de la
Mediterrània” conjuntament amb Stop Mare Mortum.
Aquest any l’Esperanzah! compta amb el suport de diferents festivals
amb causa: el Canet Rock, el Barnasants, el Rototom, el Clownia i el
Festiclown. I amb el suport de diferents entitats en un moviment que
hem anomenat “Culura amb Causa”.
La primera acció de Cultura Amb Causa ha estat la Caravana del
Festiclown Esperanzah!, que amb Pallasos en Rebeldía i Txarango, ha
organitzat una Gala a Melilla per denunciar les polítiques migratòries de
la UE i la tanca de la vergonya.
***
El 7 d’octubre el Parc Nou del Prat de Llobregat torna a ser la festa de l’economia
social i solidària. Activitats, espectacles, xerrades i concerts amb artistes com Els
Catarres, Moya Calongo, el Niño de la Hipoteca i Los Ratones, Kanbahiota, Ivan Prado y
Pablo Muñoz, Pepet i Marieta, Mundo Mandarina, Esne Belta, Companyia Parpelles,
Marinah Ojos de Brujo, Rapusklei and The Flownatics, Lágrimas de sangre, Ale Risorio,
Leo Basi, Ramon Mirabet, La Sra Tomasa o Los Ganglios, entre molts d’altres.

El Festival Esperanzah!, que es celebra des de fa més de 8 anys al Prat de Llobregat, va
néixer i ha evolucionat com a eina de transformació social, integradora i de denúncia.
“Així que aquest any” explica Oscar Rando, coodirector del Festival “hem decidit
convidar a representants del món de la cultura, de la cooperació, del tercer sector i en
definitiva a tots aquells que, com nosaltres, creuen en la capacitat per canviar les coses
a través d’accions culturals, a formar part del moviment Cultura amb Causa”.
El Barnasants, el Canet Rock, el Clownia i el Festiclown han estat els primers ha sumars’hi, seguits de les entitats Stop Mare Mortum; Caminando Fronteras; Proactiva Open
Arms; les Dones Sàvies de Sant Cosme, la Fundació Cívica Esperanzah, el Cor Safari
Fundació Nzuri Daima; Dones Rumb a Gaza – Flotilla de la Llibertat; Pallasos en
Rebeldía i Alboan. Moltes d’aquestes entitats ja coneixen la força que pot tenir el
Festival Esperanzah! ja que van ser beneficiaris directes dels beneficis obtinguts l’any
passat. En total 116.000 euros que es van destinar a projectes locals i internacionals.

Caravana Festiclown i Esperanzah!
El 4 d’octubre la caravana Festiclown – Esperanzah! va celebrar una Gala de circ a
Melilla contra les polítiques migratòries europees i a favor de la lliure circulació de
persones. Es el primer Festiclown que es celebra a Melilla i va comptar amb actuacions
de Pablo Muñoz, Jesús Aragonés i Iván Prado de Pallasos en Rebeldía, de les
companyies Kanadagama i Kabaiota i la música dels Txarango. Dimecres dia 5 es
traslladaran a la porta del CETI (Centre d’Estància Temporal d’Immigrants) i per aquest
dia hi haurà diferents accions reivindicatives a la frontera i a la tana de la vergonya.
Aquest projecte es la suma d’experiències del Festiclown en les edicions realitzades a
Palestina, a les comunitats indígenes de Brasil i Mèxic, i en les favelas de Colombia i
Brasil. Serà la tercera edició del Festiclown aquest any i la vuitena de la seva historia. I
en aquesta ocasió se li suma l’experiència del festival de música social més rellevant
del panorama català: l’Esperanzah!
Festival Esperanzah!
L’edició 2016 es consolida en la funció d’instrument de canvi amb el missatge F*** You
Troika; Volem Acollir, Obriu fronteres. Molt més que una declaració d’intencions:
durant els dies 7, 8 i 9 d’octubre tot el que es recapti a través dels abonaments del
Festival es destinarà íntegrament a projectes concrets. De fet per accedir al festival no
s’ha de comprar entrada: s’ha de fer una donació de mínim 12 euros. Són aquestes
donacions les que es destinaran íntegrament a projectes, ja que el Festival és
autosuficient i es finança amb la venda de begudes i menjar, les col·laboracions, les
subvencions públiques i els patrocinis.
L’import total de les donacions ajudarà a causes com la de Stop Mare Mortum,
Caminando Fronteras, Proactiva Open Arms o el Cor Safari Fundació Nzuri Daima,
Dones Rumb a Gaza – Flotilla de la Llibertat; Pallasos en Rebeldía i Alboan. Però també
es destinarà una part d’aquest diners a projectes locals, del territori, del Prat de
Llobregat i de Sant Cosme com les Dones Sàvies de Sant Cosme i la Fundació Cívica
Esperanzah.

Diumenge: mobilització pels refugiats i mural Petits Rostres de la Mediterrània
El dia 9 el Parc Nou del Prat es convertirà en un punt de trobada per fer una crida en
favor d’obrir fronteres i per donar suport a la causa dels refugiats. Es conformarà un
gran mural amb “Els rostres de la Mediterrània” pintats pels nens i nenes de les
escoles del Prat en una iniciativa conjunta amb Stop Mare Mortum.

Som Esperanzah!: els orígens
L’Esperanzah! va néixer fa gairebé 10 anys amb la intenció de situar al mapa el barri de
Sant Cosme del Prat de Llobregat. Un altaveu per explicar al món la tasca que des de
les entitats del territori s’estava i es continua duent a terme conjuntament amb
administracions i veïns per tal de transformar aquest barri a través de l’economia
social i solidària, per acabar amb l’estigma negativa. [VIDEO - Esperanzah! Orígens]
Parlar avui en dia de Sant Cosme, és parlar d'un festival amb artistes de primera línia
que aplega a més de 40.000 persones. Però també és parlar d'un pessebre vivent que
mobilitza a més de 12.000 persones cada desembre, un laboratori d'iniciatives
d'economia solidaria innovador (LABESOC) que acompanya entre cinc i vuit projectes
cooperatius anuals, i dels que han sorgit empreses d'economia solidaria com per
exemple Eticom Som Connexió, la primera cooperativa estatal de telefonia i Internet.
Organitzen i impulsen el Festival diferents entitats socials i d’economia solidària. D’una
banda GATS, Grups Associats pel Treball Social, cultural, comunitari i ambiental, una
entitat del barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat, nascuda fa 15 anys amb l’objectiu
de transformar la realitat a través de projectes socials, culturals, ambientals i de
l’economia solidaria. Enguany s’hi uneix Pallasos en Rebeldía, un espai artístic de
solidaritat internacional, transformació política i fraternitat entre els pobles que
s’expressa a través del clown i les arts del circ. I de l’altra banda Z! ASBL, una entitat
sociocultural impulsora del Festival Esperanzah! de Bèlgica que treballa des del
mestissatge cultural i les arts per construir un món millor. El resultat final és la unió
d’esforços entre AT2 - Acció Transversal per la transformació social-, La Rue del So,
Cultura Activa i amb el suport de Eticom Som Connexió, la Fundació Cívica Esperanzah,
la Xarxa d’Economia Solidària o Més Opcions, entre d’altres.
Tota la informació la podreu trobar al web del Festival: www.esperanzah.cat
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