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Torna el nou disc de La Marató amb
artistes com Judit Neddermann,
Aitana o Jorge Drexler
El disc es vendrà amb la revista Enderrock i altres mitjans el 2 de desembre | La
Marató de TV3 d'enguany serà el 16 de desembre i anirà dedicada al càncer

Aitana interpreta la cançó | Arxiu RTVE

Avui s'han conegut totes les interioritats del disc de La Marató http://www.ccma.cat/tv3/marato/)
(
d'aquest any. La plataforma solidària celebrarà la catorzena edició el proper 16 de desembre. El disc,
però, es començarà a vendre el 2 de desembre al preu de 10 euros a través de diferents mitjans
generalitstes i especialitzats catalans, inclosa la revista Enderrock. Els seus beneficis, com
sempre, es dedicaran a la causa de La Marató, que enguany és la lluita contra el càncer.
El disc contindrà 18 cançons interpretades per 33 artistes, entre els quals hi ha Judit Neddermann,
Pablo Alborán, Aitana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé Sans, Manolo García, Ruth
Lorenzo, Sisa o Halldor Mar. D'aquesta manera es pretén continuar amb les exitoses xifres de
vendes que ha tingut el disc any rere any, sent el més venut a Espanya en tot un any -durant sis
edicions consecutives- i el més venut al món en un sol dia, havent superat així els dos milions de
còpies venudes en tretze anys.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=PRxQ2LOFOVA
TV3 ha volgut dedicar aquesta 27a edició de La Marató al càncer, una malaltia que ha resultat ser la
primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones. A més, segons les dades del
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Departament de Salut, es calcula que els casos augmentaran fins a l'any 2025, a causa de
l'envelliment progressiu de la població.
Les cançons del disc
1. "Jo seré amb tu" de Judit Neddermann i Quartet Brossa
2. "Color d'esperança" de Ju i David Busquets
3. "El teu refugi" de Pablo Alborán
4. "Sí, soc jo" de Marina Prades i Coral Sant Jordi
5. "Compta amb mi" de Manel Navarro
6. "Tu pots canviar-ho tot" ("Has de viure") d'Aitana
7. "Sempre brilla el sol" d'Álvaro Soler
8. "Invencibles" de Blas Cantó
9. "Cuida'm" de Pedro Guerra i Jorge Drexler
10. "El meu heroi" de Carlos Rivera
11. "Viatge entà Itaca" d'Alidé Sans i Barrut
12. "De pares a fills" de Sicus Carbonell, Coral Infantil de l'Orfeó Català i Sabor de Gràcia
13. "Mai és tard" de Manolo García
14. "Misteri total" de Ruth Lorenzo
15. "Més que la meva sang" de The Bird Yellow i Barcelona Soul Choir
16. "Puc ser jo" de Halldor Mar, Marcel Lázara i Júlia Arrey
17. "Una cançó" de Sisa
18. "Medley clàssics dance disco 80's" de Chipper, The Soul Beams, Herzog, Suu, Koers i
Bemba Saoco

El disc i el llibre de La Marató 2018. Foto: Arxiu
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