COMUNICAT

Guillem Gisbert, vocalista de Manel, canta a les vaques
de La Fageda
El cantautor de la nova onada de la cançó catalana, ha protagonitzat un
videoclip amb les vaques frisones de La Fageda que es va presentar ahir
al Palau de la Música Catalana davant els fans de l’entitat garrotxina.
Santa Pau (la Garrotxa), 22 de juliol 2014 .- La Fageda va presentar ahir davant unes 110
persones triades a través de les xarxes socials, el videoclip del vocalista de Manel, Guillem
Gisbert, davant les vaques frisones de La Fageda.
La Fageda, per segon any consecutiu, llança la seva campanya d’estiu a través d’un videoclip on
interactuen un cantautor i les seves vaques. Es tracta segurament de les vaques més
melòmanes de Catalunya ja que durant 12 hores al dia escolten música barroca a la seva granja
de Santa Pau: Bach, Vivaldi, Monteverdi, Händel... Donada la dificultat que representaria
desplaçar les vaques fins el Palau, es va optar per portar-hi la música a través de l’estrena d’un
vídeo.
Un cop visionats el vídeos de la campanya d’enguany i el de l’any passat, dos músics de la
Garrotxa, en Pantxito i l’Alba Tomàs van interpretar corrandes i cançons tradicionals, fins i tot
animant el públic a ballar una sardana a la sala de l'Orfeó Català del Palau. El xef del restaurant
Mirador del Palau, Dídac Moltó, va elaborar 7 creacions maridades amb la nova gamma de
gelats i les melmelades de La Fageda. En acabar l’acte, el públic fer una degustació de gelats en
el carro que La Fageda té al Palau.
Enguany La Fageda ha signat un conveni de col·laboració amb el Palau de la Música Catalana
mitjançant el qual aquest li presta una sala per a l’esdeveniment i organitza visites guiades per
als treballadors de La Fageda, mentre aquesta última obsequia els treballadors i col·laboradors
del Palau amb un lot d’estiu.
La Fageda és una cooperativa sense afany de lucre que va ser creada a Olot fa 32 anys amb
l’objectiu d’oferir una feina digna a les persones de la comarca que pateixen malaltia mental o
discapacitat intel·lectual. Actualment La Fageda dóna feina o ocupació a 290 persones ens les
diferents branques d’activitat: granja, planta de iogurts i postres, fàbrica de gelats, obrador de
melmelades i jardineria. A través de la seva fundació assistencial, La Fageda ofereix llarsresidència i servei ocupacional, i activitats de lleure i cultura.
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