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Música Global ajorna pel 2021 la
celebració dels 25 anys
Els concerts d''Emociona't amb la SCCC: 25 anys de Música Global', previstos
per aquest novembre a l'Auditori de Girona, es traslladen als dies 18, 19 i 20 de
juny de 2021

SCCC amb Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núñez i Paula Giberga

Amb les noves mesures vigents, la màxima prudència i el respecte per la seguretat sanitària, el
projecte 'Emociona't amb la SCCC: 25 anys de Música Global
(http://www.enderrock.cat/noticia/21376/discografica-musica-global-celebra-25-anys-ambespectacle-directe) ', impulsat com a reconeixement i celebració del quart de segle de la
discogràfica, ha pres la decisio? d'ajornar els concerts de presentacio? per al 2021. Els concerts
de la Simfo?nica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), que s'havien de fer a finals d'aquest
mes de novembre a l'Auditori de Girona, es traslladen als dies 18, 19 i 20 de juny de 2021.

"Apostem per una activitat cultural segura i controlada i tornarem tan aviat com sigui possible
amb renovades forces, per poder fer les actuacions en directe amb totes les garanties", comenta
un dels promotors del concert, Josep Lagares. Per la seva banda, Salvi Cufí, president de la
discogràfica Mu?sica Global, afegeix i assegura el seu compromís amb la cultura: "Malgrat les
dificultats actuals, seguim en la li?nia que ens ha caracteritzat sempre de suport total a la cultura,
https://www.enderrock.cat/noticia/21946/musica-global-ajorna-2021-celebracio-dels-25-anys
Pagina 1 de 2

a la nostra mu?sica i als nostres artistes".

SCCC amb Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núñez i Paula Giberga a l'Auditori de Girona Foto: Arxiu

Així doncs, tot i l'ajornament dels concerts, el llanc?ament del disc Emociona't amb la SCCC: 25
de Mu?sica Global sortirà aquest nadal, tal com estava previst. El treball compta amb la
participacio? dels cantants Manu Guix, Elena Gadel, Miki Nu?nez i Paula Giberga, a me?s de
la coral Polifo?nica de Puig-reig, que interpretaran les peces me?s emblema?tiques que han
marcat la trajecto?ria de la discogra?fica Mu?sica Global i tambe? de la mu?sica catalana dels
darrers 25 anys, reversionant canc?ons de Blaumut, Doctor Prats, Lax'n'Busto, Gossos,
Sopa de Cabra o Els Amics de les Arts, entre molts altres.
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