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Trobada solidària de grups de percussió
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SolRetronada
Des de SolRe Percussió i la comissió organitzadora de la 3ª SolRetronada Solidària volem
donar-vos la benvinguda oficial a la SolRetronada 2017!!
Falten poques setmanes per reunir-nos tots a El Masnou i per mitjà d’aquest document,
volem facilitar-vos amb detall tota la informació referent a la vostra participació en
l’esdeveniment i agrair-vos la vostra implicació en una jornada festiva i solidària que reunirà
tots els grups vinculats a SolRe en un mateix espai.
Al llarg de les properes pàgines trobareu resoltes gran part de les vostres qüestions, per tal
que el proper 6 de maig la vostra única preocupació sigui gaudir de la festa de la que en
sereu protagonistes!

Programació
Els horaris previstos per la SolRetronada Solidària 2017 són els següents:
Hora

Descripció

Espai

11:30h

Rebuda de les colles participants

Plaça dels Països Catalans i
Aparcament

12:00h

Festa Holi Solidària amb la FVF

Parc de la Nimfa

14:00h

Dinar de Germanor

Plaça dels Països Catalans

16:30h

Reunió de Caps de Colla

Plaça dels Països Catalans

17:00h

Inici de la cercavila

18:00h

Inici estàtics

Plaça dels Països Catalans

19:30h

Tocada conjunta

Plaça dels Països Catalans

20:00h

Entrega de recordatoris

Plaça dels Països Catalans

20:30h

Concert

Plaça dels Països Catalans

22:00h

Clausura SolRetronada 2016

info@solretronada.cat
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Funcionament de la SolRetronada Solidària 2016
Arribada dels grups
Donada l’amplitud de l’àrea d’arribada i la seva proximitat amb la carretera N-II, enguany no
hem vist necessària l’organització d’una arribada esglaonada, pel que tots els grups esteu
convocats a la mateixa hora. Això és entre les 11h i les 11:30h. Si durant el desplaçament
trobeu qualsevol imprevist que pugui fer-vos arribar en un horari diferent, poseu- vos
immediatament en contacte amb l’organització per gestionar l’incident i proposar-vos una
alternativa per minimitzar-ne l’impacte.
Els grups locals de El Masnou pressuposem que arribareu caminant a la Plaça. Si arribareu
en cotxe, demanem ens ho comuniqueu per preveure-ho.

El punt de trobada és la Plaça dels Països Catalans, accedint pel Torrent de Can Gaio des
de la N-II.
En aquesta plaça s’hi instal·laran inflables, megafonia i s’organitzaran activitats dirigides als
més petits (i als no tant petits), tant participants com espectadors de l’acte.
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Com arribar?
Transport públic
La parada de tren de Ocata de la línia R1 està ubicada a 800m del punt de trobada.

Vehicles particulars
En els següents enllaços trobareu indicacions venint de:
- Des de Barcelona
- Des de Girona per N-II
En ambos casos us recomanem agafar la N-II a Montgat/Mataró ja que, a més d’estalviarvos el peatge, evitareu creuar tot el poble i arribareu més ràpid a la Plaça.
Quan arribeu al punt de trobada podreu aparcar directament els vehicles en la zona
senyalitzada com aparcament. Just enfront hi ha una nau industrial de l’Ajuntament que
habilitarem com a pàrquing d’instruments.
En arribar al punt de trobada us demanarem la confirmació d’algunes dades com el número
de components o el número de reserves del dinar.
Tots els percussionistes participants tindran el dinar gratuït, però malauradament no podem
oferir-lo
també
als
acompanyants. Tot i així, aquells
acompanyants que confirmin
prèviament el dinar, gaudiran
d’un descompte en el preu del
tiquet.

Ta m b é d i s p o s a r e u d ’ u n
guardarroba/pàrquing
d’instruments gratuït per
dipositar els objectes personals
que no vulgueu carregar durant
la jornada de matí.
L’organització facilitarà vigilància d’aquest espai, però no es fa responsable dels
objectes depositats. Solament podran accedir al pàrquing d’instruments els components
de grups uniformats.
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Jornada de matí
Festa Holi Solidària amb la Fundación Vicente Ferrer
Tant els grups participants, com els habitants de Masnou podran gaudir d’una autèntica
festa Holi que servirà per recaptar fons pel Projecte #Lupresti a benefici de la Fundación
Vicente Ferrer.

Dinar
Tots els participants de la SolRetronada rebreu Dinar. Aquest consistirà en una paella.
Aquells que tinguin intoleràncies, al·lèrgies, o necessitin algun tipus de dieta especial,
preguem ens ho feu saber amb la màxima antel·lació per intentar preveure alternatives.
Si bé farem el possible per satisfer les vostres necessitats, no ens podem comprometre
amb totes les dietes.
Els acompanyants que també es vulguin quedar a dinar, podran adquirir el tiquet
prèviament al preu de 3’50€. Per fer-ho, sols hauran d’indicar el número d’acompanyants
que es quedaran a dinar i fer el pagament dels tiquets en acreditar-se el grup o amb un
ingrés al CC ES25 3025 0002 4914 3337 1259 (indicant nom del grup i número de tiquets).
El dia de la SolRetronada també podreu adquirir el vostre tiquet al bar, a un preu de 4€.

Jornada de tarda
Actuacions
La SolRetronada Solidària 2017 donarà inici puntualment a les 17h amb l’actuació conjunta
dels grups més infantils, que realitzaran una breu demostració en estàtic, doncs per la seva
edat encara no poden participar de la cercavila.
A continuació els participants del
xSiSol, el taller setmanal gratuït
de percussió per a nens amb
necessitats educatives especials,
participaran també de la festa
amb una petita demostració del
que han aprés al llarg d’aquest
curs.
E n a c a b a r, c o m e n ç a r à l a
participació dels grups
pròpiament dits. En el punt de
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sortida podreu realitzar un estàtic d’aproximadament 3 minuts abans de començar la
marxa.
La cercavila recorrerà
els carrers del centre
del poble. Procureu
mantenir un marge
suficient amb el grup
de davant per no
interferir-vos
mútuament al tocar,
però sense relentir
excessivament el ritme
de la marxa. La
cercavila tindrà una
durada aproximada de
1 h i fi n a l i t z a r à
novament a la Plaça dels Països Catalans, on podreu realitzar una nova actuació en
estàtic, no superior als 5 minuts.
Us demanem enèrgicament que els estàtics no siguin superiors a aquest temps, doncs 1
minut extra per cada per grup, suposa mitja hora de retard en la festa.
Tingueu present que tots els participants podreu veure les actuacions de la resta de
conjunts, doncs els grups predecessors els podreu veure abans que comenceu, mentre
que podreu gaudir de les actuacions dels que van per darrere vostre un cop finalitzada la
vostra cercavila.
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Tocada conjunta
En finalitzar l’estàtic del darrer grup, tots els grups participants ens reunirem al centre de la
plaça per tocar un tema conjuntament. Aquest serà la més que habitual Matador.
Us demanem que quan
estiguin entrant els darrers
grups us aneu preparant i
estigueu atents a les
indicacions de megafonia
p e r u b i c a r- v o s s e g o n s
instruments.

Fi de festa
L’acte es culminarà amb una actuació especial de la companyia de percussió ämbitum,
seguit d’un concert d’un grup local de música per a totes les edats en la mateixa Plaça dels
Països Catalans.
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Projecte #Lupresti
La SolRetronada Solidària 2017 girarà
entorn el Projecte #Lupresti, que SolRe
Percussió Trencaones estan duent a terme
per la Fundación Vicente Ferrer. Aquest
projecte té com a objectiu la formació
d’un grup de percussió compost per nens
cecs de les castes més baixes de la Índia,
amb la intenció d’aportar-lis una eina que
els permeti guanyar-se la vida tot actuant en festes i cel·lebracions i sortir de la

situació actual de misèria en la que es troben immersos actualment.
És per això que l’estiu vinent un equip de professionals es desplaçaran a les
instal·lacions que la FVF té a Anantapur, per ensenyar i formar als membres d’aquest
grup de percussió.
Dins del mateix projecte, s’han
confeccionat unes baquetes
solidàries la compra de les quals
permetrà que un infant pugui
prendre part en el taller. A més, la
persona que les compra podrà
signar-ne un exemplar que es
lliurarà al nen en qüestió per tal
que tothom qui hi col·labori pugui
ser-ne partícip d’alguna manera.
Amb la venda d’aquestes baquetes, a més, es finança la construcció d’habitatges per
a les famílies menys afavorides de la zona, per tal d’aportar-lis un espai digne on
viure ja que moltes famílies viuen actualment al carrer.
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Xarxes socials
Durant tota la festa procurarem estar pendents
de les xarxes socials de l’esdeveniment.
Els hashtags de la jornada seran:
- #SolRetronada
- #ElMasnou

SolRe Percussió
Facebook: https://www.facebook.com/
SolRePercussio/
Twitter: @SolRePercussio
Instagram: @SolRePercussio

Contacte
Per qualsevol dubte o incidència no dubteu
en contactar amb nosaltres mitjançant les
següents vies de contacte:
- Uri: 635 276 828
- Ignasi: 615 963 786 (només el mateix dia de la SolRetronada)
- uri@solrepercussio.cat
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