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Castellar presenta el projecte de suport al talent musical local
“Tocant el cel”
Dimecres 29 de setembre de 2021
Una col·lecció de 12 videoclips de duets castallarencs conformen la proposta
que pretén visibilitzar els músics de la vila
Les regidories de Comunicació i Cultura han donat a conèixer avui el projecte
“Tocant el cel”, que té per objectiu donar suport al talent musical de la vila. La
iniciativa, impulsada per la Unitat d’Imatge de l’Ajuntament, s’ha dut a terme en un
format audiovisual íntim que permet visibilitzar músics castellarencs que ja són
experimentats i, alhora, d’altres que comencen.
D’aquesta manera, s’han rodat 12 videoclips en diferents escenaris de Castellar en
què han participat músics d’estils diversos com són Marta Esteve, Meri López,
Òscar Vila, Joan Munt, Sebastià Soley, Júlia Galí, Dani Sagrera, Angèlica Delgado,
Mariona Roca, Sílvia Gallego, Manel Rovira, Àlvaro Raigon i Carles 'Rutu' Galicia.
Els artistes interpreten peces pròpies en format duet i s'han acompanyat de la veu i
dels següents instruments: piano, guitarra, bateria, harmònica i Chapman Stick.
La direcció del projecte ha anat a càrrec del cap de la Unitat d’Imatge, Carles
Martínez, amb el suport de la Regidoria de Cultura, mentre que les gravacions són
obra de Raül Esteve, videògraf especialitzat en el rodatge de peces musicals i de
concerts en directe.
A partir del dia 8 d'octubre, cada dissabte al vespre es publicarà un videoclip de
“Tocant el cel” a les xarxes socials de Fem Castellar.
L’acte de presentació ha tingut lloc aquesta tarda a la Sala d’Actes d’El Mirador i ha
comptat amb l’assistència de la regidora de Cultura, Joana Borrego, a més, de totes
les persones implicades en el projecte.
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