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Nota de premsa                            

Comunicació 
Centre Cultural Unnim 

 
L’exitosa gira de “Els Amics de les Arts” arriba al 
Centre Cultural Unnim de Terrassa 
 
El grup presenta el seu nou disc “Espècies per catalogar” el proper 
dissabte 17 de març a les 21 h. 
 
Després d’una gira maratoniana per presentar el multipremiat  Bed & Breakfast (Disc d’Or amb més de 
30.000 còpies venudes), i d’un any de silenci allunyats dels escenaris, el quartet català presenta el seu tercer 
disc Espècies per catalogar el proper dissabte 17 de març a les 21h al Centre Cultural Unnim. Les entrades 
per aquest concert es van exhaurir durant les primeres setmanes en que es van posar a la venda. 
 
Aquest concert forma part de la programació de “Directes” de l’equipament terrassenc, que ha comptat 
amb la presència d’artistes tan emblemàtics com Jorge Drexler o Feliu Ventura. La temporada de 
“directes” 2012,  conclourà amb un concert de Miquel Abras el dissabte 12 de maig. 
 
Qui són Els Amics de les Art? 
 
És una grup musical que es va formar a Barcelona l’any 2005. Les seves cançons estan caracteritzades pel 
seu estil folk-pop, amb melodies senzilles, tocs electrònics de sintetitzador, jocs de paraules i ironia en les 
seves lletres. L’any 2005 van gravar i autoeditar la demo Catalonautes (Pistatxo Records, 2005) i van 
guanyar el Premi al Millor Grup en el concurs català de grups novells “Sona 9”. La segona demo va ser 
l’any 2006: Roulotte Polar (Pistatxo Records, 2006). 
 
El primer àlbum d’estudi va ser Castafiore Cabaret (Pistatxo Records, 2008). Amb el segon disc i quart 
treball del grup català, Bed & Breakfast (NS57 Records, 2009)  van aconseguir el Premi Enderrock de la 
crítica al millor disc de 2009. L’any 2010 la gravació també va ser guardonada amb el Premi al Millor 
Disc Català de l’any. 
 
Espècies per Catalogar és el darrer treball d’aquests músics catalans i el seu primer single s’anomena 
“Monsieur Cousteau”. 
 
Els components del grup són Joan Enric Barceló (veu i guitarra), Eduard Costa (veu, kazoo, xilofon 
i melòdica), Ferran Piqué (veu, guitarra i bases) i Dani Alegret (veu i piano) 
 
Sobre Espècies per catalogar 
 
Més madur, més reflexiu i alhora mantenint la frescor que ha caracteritzat sempre el grup, el nou treball 
està destinat a ser un dels més importants del 2012. Els Amics de les Arts proposen explorar un món ple 
d’”experiències úniques”, de personatges allunyats dels tòpics (encara que fàcilment reconeguts) i d’un 
paisatge amb un punt oníric.  
 
Els Amics de les Arts, un dels màxims exponents del nou pop català, donen un gir al seu so: es tracta d’un 
pop que va madurant. No vénen sols: la Bed & Banda (baix, bateria i secció de vents) els acompanyarà 
novament en directe per desplegar tots els matisos de les seves noves cançons. 
 
 
Sorteig de dues entrades per a fans del Centre Cultural Unnim a Facebook 
 
Per donar a conèixer el nou canal de l’equipament terrassenc (www.facebook.com/CentreCulturalUnnim), 
el Centre Cultural ha fet un sorteig de 2 entrades dobles per a totes les persones que es facin fans d’aquest 
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canal a Internet. Els guanyadors han estat Marina Roda i Jordi Gomà i podran gaudir de forma gratuïta 
del concert del proper dissabte dia 17 dels Amics de les Arts.  
 
 
 
 
 
 
 
Les dades: 
Concert: Els Amics de les Arts        
Data: Dissabte, 17 de març de 2012 
Hora: 21h 
Lloc: Centre Cultural Unnim, Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Preu: 28 euros (entrades exhaurides) 
Mes informació: www.fundacioct.es i www.unnimentrades.cat  
Telèfon: 902 180 677 
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