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L’any passat més de 300.000 persones van participar en la Festa dels Súpers durant tot el cap de setmana. CÈLIA ATSET

La Festa dels Súpers fa 20 anys
L’Anella Olímpica de Montjuïc acull novament, avui i demà, la trobada infantil més gran d’Europa
ALBERT CASTELLVÍ ROCA
BARCELONA

Fa vint anys el Club Super3 va decidir reunir per primer cop els seus
socis, durant un cap de setmana, a
l’Estadi Olímpic de Montjuïc. Dues
dècades després la Festa dels Súpers s’ha convertit en l’esdeveniment infantil més gran d’Europa, i
el 2014 va batre el seu rècord de participació, amb 350.000 assistents.
Avui i demà tots els súpers tornen
a estar convocats a l’Anella Olímpica de Montjuïc per celebrar la vintena edició de la seva festa, durant la
qual tindran ocasió de participar en
més de 150 activitats, veure una cinquantena d’espectacles, conèixer
els presentadors dels programes del
Canal Super3 i fotografiar-se al costat dels personatges de les seves sèries preferides.
El centre neuràlgic de la celebració serà, un cop més, l’Estadi Olímpic, on hi haurà l’escenari principal
i que estarà obert avui de 10.00 a
19.00 i demà de 10.00 a 18.00. Els
SP3, Dani Jiménez, els titelles Riff
i Flat –de la sèrie Rat rank–, els Brodas Bros, els Xiula, la Soul Machine
i els actors del musical Geronimo
Stilton, entre d’altres, hi actuaran al
llarg del cap de setmana, però el plat
fort serà quan surti a escena la Fa-

mília del Super3 per oferir l’espectacle Tots junts.
Aquest número, que es representarà avui a les 16.00 i demà a les
10.00 i a les 16.00, servirà per culminar una trama que fa mesos que està en marxa al Canal Super3 i en la
qual la col·laboració dels súpers serà fonamental. El 6Q, el robot de
cuina que va construir l’Àlex basant-se en les idees que li havien fet
arribar els socis del club durant l’estiu, està a punt de convertir-se en
ferralla després que el senyor Pla
l’hagi conduït, enganyat, fins al Pou
de l’Infern. L’única manera de despertar-lo i salvar-lo és cridar “tots
junts”. Això és el que hauran de fer
els súpers si volen evitar que el 6Q
sigui engolit per les flames.
A més del vintè aniversari de la
Festa –organitzada per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l’Ajuntament de Barcelona–, aquest 2016 també es commemoren els 25 anys del Club Super3. Per aquest motiu, la Festa
inclourà un espectacle del qual podran gaudir els antics súpers que hagin anat a l’Estadi per acompanyar
els seus fills: avui a les 12.00 i demà a
les 11.00 Joan Dausà –que va donar
vida al personatge del Krust– pujarà
a l’escenari acompanyat del Tomàtic per celebrar aquesta efemèride.
A més, durant el cap de setmana es

Espectacle
Els súpers
han de cridar
“tots junts”
per salvar
el 6Q de
la destrucció
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farà una edició especial del carnet
del Super3 commemorativa del 25è
aniversari del club. Se l’enduran tots
els nens i nenes que s’acostin a un
dels estands del club per fer-se súpers. En aquests mateixos punts
també es podrà participar en un concurs que permetrà a 280 súpers pujar a l’escenari per cantar i ballar la
cançó Som un equip.
Fora de l’Estadi es podran fer tot
tipus d’activitats, organitzades per
una seixantena d’empreses i entitats i ONGs: des de saltar en inflables o pintar amb esprais fins a practicar esports, visitar un planetari o
cuinar. A l’esplanada de la torre de
Calatrava hi haurà exhibicions de
cultura popular catalana i tots dos
dies, mitja hora abans que s’acabi la
Festa, els diablets de la Federació de
Diables de la Ciutat de Barcelona hi
faran un correfoc infantil.
Per televisió i per ràdio

Els súpers que no puguin desplaçarse fins a Montjuïc també podran seguir la Festa des de casa. Durant tot
el cap de setmana el Canal Super3
farà connexions amb el plató de l’Info K instal·lat a l’Anella Olímpica, i
demà al migdia TV3 emetrà en directe l’espectacle central. El programa de Catalunya Ràdio El suplement també farà un seguiment de la
Festa tant avui com demà.e

Un doble CD celebra el
quart de segle del Club
Des de fa dues setmanes és a les botigues Tots som súpers, un doble
CD amb 39 temes que s’ha editat
per commemorar el 25è aniversari del Club Super3. El primer disc
està format per 26 èxits musicals
de la història del club, des de clàssics dels inicis com Anys i anys o
Clubisupersom fins a temes més
recents com Uh! Oh! No tinc por,
Connectem o Benvinguts al club.
El segon CD també inclou cançons vinculades a la història del
Super3, però en format simfònic i
amb la participació de grups i cantants que van ser súpers. Així, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC), dirigida per Xavier Puig, acompanya
artistes com Els Amics de les Arts
(que canten Per molts anys i Superaventura), Joan Dausà (Connectem), Arnau Tordera (Bola de
drac), Elena Gadel (Quina cua que
tinc) o Els Catarres (Musculman).
Els arranjaments dels temes són
obra d’Àlex Martínez.
El projecte del doble disc, que es
ven per 17 euros, ha sigut dirigit
per Àngel Lacalle, i la producció ha
anat a càrrec de Marc Parrot.

