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El grup juvenil Macedònia presenta el seu nou disc 
Desperta a Terrassa 

 
Aquest diumenge 21 d’abril, la nova generació de fruites presenten el seu 
nou treball, Desperta, al Centre Cultural Terrassa.  
 
Aquest espectacle forma part de l’acord de col·laboració entre Unnim 
Caixa i Unnim BBVA que té com a objectiu donar continuïtat a les 
activitats més destacades de l’Obra Social. 
 
El concert de Macedònia serà la penúltima actuació de la Temporada de 
Directes 2013 del Centre Cultural Terrassa, que finalitzarà amb el concert del 
cantant Manolo Escobar, diumenge 26 de maig. 
 
Macedònia, el grup 
 
Macedònia és un grup pensat pels nens i nenes del país que va començar a 
gestar-se l’any 2000. No obstant, no va ser fins el setembre del 2001 que el 
grup va fer el seu primer concert a la Festa Major de Castellar del Vallès. En 
aquella ocasió, i durant tot el 2001, la Georgina i la Marina, dues nenes de 12 
anys, eren les encarregades de defensar les cançons d’una maqueta 
enregistrada a l’escola Antàrtida de Sarrià. Algunes de les cançons d’aquesta 
maqueta han estat modificades i gravades de nou per la banda. 
 
L’any 2003 el grup es consolida i entren a formar-hi part la Nina, la Laura, la 
Mariona, l’Alba i l’Amanda. Aquest mateix any, el grup guanya el Premi al Grup 
amb més Projecció de Futur Joves 2010, dins el concurs Sona 9, que els 
permet signar un contracte discogràfic amb Discmedi i enregistrar el primer CD 
homònim. Un any més tard, van gravar el disc Posa’m un suc i, l’any 2006, el 
Sakam te. Durant aquest període apareix la publicació Vullmacedònia, revista 
digital feta pels fans del grup. 
 
El segon canvi generacional va tenir lloc el 2007 mitjançant un càsting on s’hi 
van presentar 236 nenes d’arreu del país. Les cinc escollides per aquesta nova 
etapa del grup foren l’Aida, la Berta, la Laia, l’Èlia i la Clàudia. El procés de 
selecció va coincidir amb un concert en directe a partir del qual es va editar un 
CD acompanyat d’un DVD de presentació de les noves fruites enregistrat per 
TV3.  
 
Al mateix moment es va publicar el llibre Macedònia, publicat per Galeria, en el 
qual es repassa l’estada dins del grup de les cinc cantants. 
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La nova fornada va treure el seu primer CD d’estudi, Bla, bla bla... l’any 2008, i 
l’any 2009 es publica Et toca a tu, un disc de nadales. Durant el 2010 va sortir 
al mercat M’agrada i una nova presència a la xarxa, el portal web Tot 
Macedònia que augmenta, considerablement, la producció de material dirigit 
als seguidors del grup. A finals de 2011 es publica Els nens dels altres, un 
CD/DVD on les noies versionen cançons d’altres grups i fan un repàs dels seus 
5 anys a la banda. 
 
L’estiu del 2011 es va tornar a convocar un càsting en el qual s’hi van presentar 
més de 700 nenes de tot el país. D’aquestes proves en van sortir escollides la 
Carlota (la pinya), la Maria (la llimona), l’Irene (el kiwi), la Paula (la maduixa) i la 
Sara (la mandarina). Elles són la nova generació de fruites i ho seran fins el 
2017. 
 
Desperta 
 
El disc s’ha enregistrat als estudis propietat de Manu Guix, que també 
col·labora en el disc. L’àlbum conté la cançó Esmorzar – A l’escola la fruita 
entre sola, tema escollit com la banda sonora de la campanya de la Generalitat 
de Catalunya per potenciar el consum de fruita a les escoles. Les noves 
Macedònia també n’han estat la imatge. 
 
D’aquesta cançó se n’ha realitzat un videoclip on hi col·laboren, entre d’altres: 
Marc Bartra, Manu Guix, l’Iniesta del programa de Crackòvia, Beth, Joan Pera, 
Tortell Poltrona, Montse Ferrer i Cesk Freixas. 
 
El concert de presentació d’aquest nou disc va tenir lloc al Palau de la Música 
de Barcelona, el passat 30 de desembre. 
 
Les dades: 
 
Directe: Macedònia - Desperta 
Fruites Macedònia: 
Paula Noguer: Maduixa 
Carlota Busquets: Pinya 
Irene Carreras: Kiwi 
Maria Farrés: Llimona 
Sara Roy: Mandarina 
Músics: 
Dani Coma (guitarra): Poma 
Guillem Barceló (bateria): Plàtan 
Jaume Coma (trompeta): Maracujà 
Pep Pastor (baix): Cacau 
Ferran Martí (guitarra): Mango 
 
Data: diumenge 21 d’abril  
Hora:18 h 
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Preu: 10 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340. 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon:  902 180 677 

http://www.fundacioct.cat/

