Esperanzah!, Pallasos en Rebeldía i Txarango
actuen a Melilla per denunciar la tanca de la
vergonya
El Festiclown i l’Esperanzah! s’han unit per organitzar una gala de circ els dies 4 i 5
d’octubre a Melilla per denunciar les polítiques migratòries de la UE
Aquesta acció dóna el tret de sortida a les activitats de l’Esperanzah! 2016, un
festival amb causa que destina el 100% dels abonaments a projectes socials
Dimarts 4 d’octubre. Avui a Melilla a les 20.00h començarà una Gala de circ i música molt
especial: és el primer Festiclown, - el festival de circ internacional itinerant de Pallasos en
Rebeldía – que s’organitza en aquesta regió. Per primera vegada també, s’ha unit al Festival
Esperanzah! i compta amb els músics de Txarango que s’han carregat els instruments a
l’esquena per donar suport a aquesta iniciativa. Tots junts volen a aixecar rialles on altres
aixequen murs. La gala tindrà lloc a la Plaza Menéndez Pelayo a les 20h i el dia 5, a les 17h, es
traslladarà a les portes del CETI – Centre d’Estada Temporal d’Immigrants. Paral·lelament es
realitzaran diferents accions reivindicatives davant de la tanca que envolta la ciutat de Melilla
en tot el seu perímetre, 12km de tanca.
“A la injustícia, a la violència, contestem amb les nostres armes: els nassos vermells, els
somriures i l’humor”, explica Ivan Prado, portaveu de Pallasos en Rebeldía. “No hi ha fronteres
que el circ no pugui travessar, ni barreres que no puguem tombar. Els pallassos som com els
nens que, sobre les espatlles d’un adult, s’atreveixen a apuntar amb el dit a l’emperador i
cridar-li que va despullat”. Els acompanyaran membres de les companyies de circ Kanadagama
i Kabaiota a més dels artistes Pablo Muñoz i Jesús Aragonés.
Serà una demostració d’artivisme: l’art com a mitjà de denuncia . Per donar visibilitat a la
frontera sud, on cada any hi perden la vida centenars de persones que intenten saltar una
tanca feta de vergonya. I on, de manera silenciada, continuen les devolucions en calent.
Caravana d’Esperanzah!
Aquesta caravana de circ i músics forma part de les activitats del Festival Esperanzah! que
aquest any tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 d’octubre al Prat de Llobregat. Per primera vegada s’ha
unit al Festiclown en una aliança que lluita per un objectiu comú: demanar que s’obrin
fronteres, dir que volem acollir i fer arribar el riure allà on fa més falta. La vocació
internacionalista de Pallasos s’uneix a la voluntat transformadora de l’Esperanzah! que des del
Barri de Sant Cosme lluita per canviar el món. Tot des d’un festival sense ànim de lucre: les
donacions de 12€ per accedir al festival es destinen a projectes socials, locals i internacionals.
Pallasos en Rebeldía va ser una de les entitats a les que, l’any 2015, es van destinar part de les
recaptacions del festival, juntament amb col·lectius com Stop Mare Mortum, Proactiva Open
Arms, la Fundació Cívica Esperanzah o Les Dònes Sàvies de Sant Cosme.
Podeu consultar tota la informació sobre el Festival Esperanzah! Feticlown 2016, les causes a
les que donen suport aquest any i les accions previstes al seu web www.esperanzah.cat
Més informació: Laura Casas Clarà /comunicacio@fundacioesperanzah.org / 93 379 56 37

