Enderrock | Enderrock | Actualitzat el 06/04/2021 a les 16:30

La inciativa #JoEmCorono rep el
Premi Enderrock Estrella
Anunciem el darrer dels guardons especials, atorgat per Grup Enderrock i
Estrella Damm, que enguany queda en mans de la proposta solidària contra la
covid-19 | En la seva batalla per frenar la pandèmia i investigar la malaltia, el
projecte ha comptat amb el suport de diverses personalitats, a més també amb
versions musicals fetes per a l'ocasió, com "Un núvol blanc" de Lluís Llach o
"Escriurem" de Miki Núñez

Bonaventura Clotet i Marc Clotet | Arxiu

Aquest dijous 8 d'abril celebrem la Nit Enderrock, en què entregarem els guardons dels XXIII
Premis de la Música Catalana. I avui desvelem el darrer dels premis especials d'enguany: el
Premi Enderrock Estrella que, atorgat per Grup Enderrock i Estrella Damm, queda en mans de la
iniciativa solidària, enfront de la crisi sanitària provocada per la covid-19, #JoEmCorono
(https://www.yomecorono.com/ca/) .
La campanya #JoEmCorono -amb el clip més vist de la música en català del 2020, liderat pel
cantant Miki Núñez- ha implicat una popular iniciativa artística per recaptar fons per a la
investigació en la lluita contra la covid-19. Davant la necessitat urgent d'aconseguir fons contra el
coronavirus, els actors Marc Clotet i Natàlia Sánchez van impulsar la campanya #JoEmCorono,
per dotar de recursos econòmics l'equip d'investigació del doctor Bonaventura Clotet. Des que es
va presentar la iniciativa, s'hi han adherit personalitats de tots els àmbits i d'arreu del món, des de
Leo Messi fins a Pep Guardiola.
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=zo39iWFcr20
En l'àmbit musical, Lluís Llach, Santi Balmes, Judit Neddermann i Gemma Humet van gravar ?Un
núvol blanc? i Miki Núñez va convidar Judit Neddermann, Blaumut, Natalia Lacunza, Els
Amics de les Arts, Alba Reche, Doctor Prats, La Pegatina, Suu, Sey Sisters, Buhos, Sara
Roy, Lildami, Bely Basarte, Cesk Freixas i Maren per interpretar una versió solidària del seu tema
"Escriurem". El clip del tema, amb més de dos milions de visualitzacions, ha estat el més vist en
català del 2020. Els beneficis de la campanya s'han destinat al projecte dirigit pel cap de servei de
malalties infeccioses de l'hospital universitari Germans Trias i Pujol, un referent mundial en el
camp de la sida.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=9Q4Wy4F7Wbk
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