
                  

 

SOLIDARITY FEST FOR PARKINSON’S 

“Ajuda’ns a avançar” 

 

Més de 1.000 persones van assistir dissabte al festival solidari organitzat per 

l’Associació Catalana per al Parkinson en l’antiga fàbrica de l’Estrella Damm   

 

 

Barcelona, 19 de setembre de 2016. El passat 17 de setembre l’Associació Catalana per al 

Parkinson va organitzar, a l’antiga fàbrica de l’Estrella Damm, un festival solidari al que van 

assistir més de 1.000 persones. Sota el lema “Ajuda’ns a avançar” es van donar cita música, 

mercats d’artesania i handmade, jocs sostenibles per a infants, exposició d’artteràpia i food 

tracks en aquesta jornada solidària per a recaptar fons i sensibilitzar a la societat sobre la 

malaltia de Parkinson, segona malaltia neurodegenerativa en número d’afectats que ja arriba 

als 20.000 a Catalunya. 

 

Música en viu i dj’s 

A les 12 hores s’ha donat el tret de sortida de la jornada musical amb els grups Tokemxtu 

(batukada) i Ballaswing (swing) per a començar a dinamitzar als assistents. Després, Batsküll 

(fusió de jazz, soul i rumba) i La banda del panda (grup de ‘festa-fusió’ amb influències de 

rumba catalana, flamenc, reggae, son cubà, cúmbia, hip hop i punk) van posar ritme fins a 

l’hora de dinar. A les 16 hores el cantautor Damià Olivella ha reprès la sessió amb el seu toc 

suau i el seu romanticisme líric, seguit dels grups Grushenka (Noise pop) i Black Islands (indie) 

que varen ser l’atracció dels assistents. El toc final a la jornada musical el van posar els djs 

Viktor Ollé (dj de la sala Apolo)i Luis Le Nuit (dj de la sala Ratmatazz); tancant el programa els 

Homeless, grup d’indie noise pop-rock.  

 

Mercat d’artesania, handmade i segona mà 

Finalment la pluja no ha dificultat la jornada al mercat d’artesania, handmade i segona mà. 

Amb la col·laboració de Segona mà Sants – Mercat Viu hem pogut gaudir de parades 

d’il·lustracions, taules longboards artesanals, vinils, costura creativa, fotografia, joies i bosses 



artesanals i articles vintage de segona mà, entre d’altres. Més de 18 parades per entusiasmar 

als amants dels mercats. 

 

Kid’s zone – Zona de nens 

La zona de nens del festival ha estat molt animada durant tot el dia. Amb la col·laboració de 

Tata Inti els nens han pogut gaudir d’un espai cuidat, tranquil, adequat i segur on practicar el 

joc lliure.  

 

Food trucks 

Passeig continu de persones als ‘Restaurants de carrer’ que han muntat les food trucks 

assistents al Solidarity Fest. Aliments elaborats amb cura sobre quatre rodes i per a tots els 

gustos. La caseta verda (fusió de fast food amb menjar sà i ecològic), Elvis Dinner 

(especialitzada en pollastre i amb ambient de rock&roll), Laufer (matèries primes cuinades en 

el seu moment just i en el seu entorn natural), Cienfuegos (mix de cultura llatina i 

mediterrània), Hanna healthy (cuina vegetariana i vegana) i Xixuneta (gelats artesans). Bon 

appétit! 

 

Exposició d’obres d’Artteràpia 

La inauguració de l’exposició d’Artteràpia “El moment present”, en la que l’Associació Catalana 

per al Parkinson i l’associació Parkinson’s ACT d’Austràlia han col·laborat amb obres 

d’Artteràpia d’afectats de Parkinson d’Austràlia i Catalunya ha estat tot una èxit. 

Un anar i tornar continu de visitants pels passadissos de la sala soterrani de l’antiga fàbrica de 

l’Estrella Damm han ajudat a assolir l’objectiu de donar a conèixer aquesta teràpia 

rehabilitadora amb la que l’ACAP porta treballant des de fa ja més de 10 anys. L’exposició 

viatjarà a Austràlia per estrenar-se allà el Dia Mundial del Parkinson del 2017. 

 

Gràcies a tots per ajudar-nos a fer possible el Solidarity Fest for Parkinson’s, començant pels 

participants que han col·laborat amb la iniciativa de forma desinteressada i seguint per els més 

de mil assistents que heu aportat el vostre granet de sorra a aquesta iniciativa solidària, els 

beneficis de la qual aniran destinats a ajudar a avançar a l’Associació Catalana per al Parkinson 

en el seu objectiu de millorar la qualitat de vida dels afectats per la malaltia.  

 

Per a més informació:  

Laura Maroto Ferrer 

Departament de Comunicació de l’ACAP 

comunicacio@catparkinson.org 
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