
01 DISSABTE
20:00 h
Parc del canal de la Infanta 

Presentació 
Jazz & Beer
20:00 h  MiGUeL rOYO   
  “WaLLY” trÍO 
22:00 h  LiceU’s sUPersaX   
  PrOJect &  
  ernestO aUriGnac 
Organitza: Jazz & Beer

05 DIMECRES
22:00 h el castell

teatre: 
eL DesHieLO 3.0 
Autor: David Colomera // Estrena de temes 
inèdits // Organitza: Ajuntament de Cornellà

22:00 h Plaça de catalunya 

cineMa a La Fresca: 
‘Un MOnstrUO 
Viene a VerMe’ 
De Juan A. Bayona // Espanya-USA 2016 // 
Drama fantàstic // En castellà // 108 minuts

06 DIJOUS
22:00 h el castell

cÁLiDO HOMe 
(indie-Folk)
Aquest duo d’indie folk ve a presentar les 
cançons del seu segon disc, ‘Tones and the 
Shapes’ // Organitza: Ajuntament de Cornellà

DIES 06 I 07
de 19:00 a 14:00 h 
casc antIc

acció artÍstica 
PerFOrMàtica:
GarGOt
‘Utilitza’m, construeix utopies’ és l’acció 
performativa que ens proposen diverses artistes

07 DIvenDres
22:00 h Parc de can mercader

HOteL cOcHaMBre
(Grup de versions)
Concert de la formació que ha revolucionat 
el panorama de festa i els grups de versions 
// Organitza: Ajuntament de Cornellà

08 DIssabte
19:00 h Parc de can mercader

can MercaDer 
FestiVaL
el Dorado / tigres / Hijos De caín 
/ soul Dealer/ sonic Weapon / Kill 
the Krait / impostores / Bunker
Organitza: Ajuntament de Cornellà

21:00 h Parc canal de la Infanta

eL MOsqUitO  
DeL GaritO
(rumba mestissa)
Organitza: Ajuntament de Cornellà

22:00 h el castell

La taVerna 
(sant Feliu de Guíxols)
Cantada d’Havaneres //  
Organitza: Agrupació Sardanista

12 DIMECRES
18:30 h esPaI d’art mOrItZ

PinteM sense Pintar
Taller d’art familiar // De 6 a 12 anys

22:00 h Plaça de catalunya

cineMa a La Fresca: 
‘zOOtròPOLis’
De Byron Howard, Rich Moore i Jared Bush //  
USA 2016 // Comèdia d’animació //  
En català // 108 minuts 

22:00 h el castell

Franzz DUet
(Fussió Jazz, bossa, blues)
Franzz Duet ens porta pels camins del jazz més 
íntim, la bossa, el blues i, fins i tot, grans èxits 
del pop // Organitza: Ajuntament de Cornellà

13 DIJOUS
22:00 h el castell

Marina rOsseLL: 
canÇOns De  
La resistÈncia 
& MOUstaKi
Un concert ple de força on Marina Rossell ens farà 
viatjar amb les cançons que han mogut el món  
// Organitza: Ajuntament de Cornellà

14 DIVENDRES
Parc de can mercader

21:00 h  Dais rOcK (rock) 
22:00 h  ManeL FUentes  
  & sPrinG teaM
Organitza: Ajuntament de Cornellà

22:00 h Orfeó catalònIa

DeBBie PaULFreeMan 
anD tHe BLUes
Concert al carrer de l’Orfeó  
(Torras i Bages, 62) // Entrada gratuïta 
// Organitza: Orfeó Catalònia

15 DISSABTE
de 18:00 a 24:00 h
Parc de la rIBera

cHiMP&Fest 
Vanhouten / Dos islas Band /  
el Duo / Face the Maybe / Döria 
/ Blaze Out / tiki Phantoms
Primer festival musical benèfic en favor 
a l’associació ‘Mona’ // Organitza: 
Wild Eyes i Associació Mona

de 20:00 a 23:00 h 
museu aGBar de les aIGÜes

escaPe eXPerience
Més informació: www.museuagbar.com // 
Organitza: Museu Agbar de les Aigües

22:00 h el castell

cOr carLit GOsPeL 
De BarceLOna 
Concert de Gòspel // Organitza: 
Associació Sardanista de Cornellà

19 DIMECRES
22:00 h el castell

tastets De MicrOteatre: 
‘MÉrGOt Par terre’
(La Burilla) D’àngel amazares

‘eL DetectiU’ D’Octavi egea
Organitza: Ajuntament de Cornellà

22:00 h Plaça de catalunya

cineMa a La Fresca: 
‘caPtain Fantastic’
De Matt Ross // USA 2016 // Comèdia 
dramàtica // En castellà // 118 minuts

20 DIJOUS
22:00 h el castell

LOs LOcOs DeL 
Oeste Y sU LOcO 
cOUntrY Jazz
Organitza: Ajuntament de Cornellà 

21 DIvenDres
19:00 h Parc de can mercader

taLLer: anDrOMines 
Construeix la teva joguina musical a partir 
d’una joguina // Majors de 16 anys

taLLer: anDrOMines ii
Construeix el teu toca disc amb 
material reciclat // Taller familiar
Organitza: Associació Art Sonor 44 Perills

22:00 h Parc de can mercader

OrGànic DJ’s
cia. residual / Gurus
Electrònica-orgànica, dansa Vogue 
i video-projeccions // Organitza: 
Ajuntament de Cornellà

23:00 h Plaça d’almeda la vella

cOncert aMB 
LOs sOBraOs
Organitza: Ajuntament de Cornellà

22 DIssabte
19:00 h Plaça de Pallars

street arts
tallers familiars: ‘Diàlegs amb 
La nit estel·lada de Van Gogh’ i 
‘La caixa fotogràfica màgica’
A càrrec de Marta Cárdenas i Lola de Fez

21:00 h Plaça de Pallars

Heart WasH i MOLar
Companyies Mar Gómez i Quim Bigas // Dansa-
Teatre // Organitza: Ajuntament de Cornellà

22:00 h el castell

2PrincesesBarBUDes
Concert de música en família // 
Organitza: Assosiació Sardanista de Cornellà

26 DIMECRES
22:00 h Plaça de catalunya

cineMa a La Fresca: 
‘caÇaFantasMes 3’
De Paul Feig // USA 2016 // Comèdia 
// En català // 115 minuts

27 DIJOUS
22:00 h el castell

cOncert LÍric
Maria del Mar Humanes (soprano) 
i Maxim shamo (Piano)
Organitza: Ajuntament de Cornellà

28 DIVENDRES
22:00 h el castell

FestiVaL DansaFOLK: 
amadeu i cia / amadeu rosell
Concert de la Nova Cançó // Organitza: 
Assosiació Sardanista de Cornellà

29 DISSABTE
19:00 h el castell

FestiVaL DansaFOLK:
esbart Marboleny de Les Presses  
(La Garrotxa)
Organitza: Assosiació Sardanista de Cornellà

J U L i O L  2 0 1 7

totes les  
activitats són 

gratuïtes.
Més informació:



a La PLaÇa cataLUnYa
cineMa a La Fresca 

Dimecres 5 de juliol  
a les 22:00 h 

‘Un MOnstrUO 
Viene a VerMe’ 
(espanya/ Usa 2016 / Drama fantàstic 
/ en castellà / 108 minuts) 
De Juan A. Bayona 

Dimecres 12 de juliol  
a les 22:00 h 

‘zOOtrOPOLis’ 
(Usa 2016 / comèdia d’animació /  
en català / 108 minuts) 
De Byron Howard, Rich Moore i Jared Bush

Dimecres 19 de juliol  
a les 22:00 h

‘caPtain Fantastic’ 
(Usa 2016 / comèdia dramàtica /  
en castellà / 118 minuts) 
De Matt Ross

Dimecres  
26 de juliol  
a les 22:00 h

‘caÇaFantasMes 3’ 
(Usa 2016 / comèdia  
/ en català / 115 minuts) 
De Paul Feig

Dissabte 1 de juliol a les 
20:00 i a les 22:00 h

Presentació 
Jazz & Beer
Col·laboració especial del Jazz & Beer. 

MiGUeL rOYO 
‘WaLLY triO’ 
‘Aflamencándome’ és el títol  
del segon treball discogràfic del 
saxofonista Miguel Royo ‘Wally’.

LiceU’s sUPersaX 
PrOJect &  
ernestO aUriGnac
Amb onze músics a escena, pretenen 
transmetre una visió jazzística diferent.

Dissabte 8 de juliol 
a les 21:00 h

eL MOsqUitO 
DeL GaritO
Banda musical d’estil mestís amb essència rumbera. 
Els caracteritza l’afany de crear música pròpia i les 
ganes de tocar en directe. // Acompanyat de l’oferta 
gastronòmica de la Cuina de la Diversitat, que permetrà 
fer el tast de plats representatius de diferents països 
amb els que treballen les Onegés de Cornellà.

canaL De La inFanta
aL Parc DeL 

aLMeDa
a La PLaÇa

La VeLLa

Divendres 21 de juliol  
a les 23:00 h

cOncert aMB 
LOs sOBraOs 
Grup que celebra el vintè aniversari amb un nou disc, 
on versionen temes com ‘Qué tiempo tan feliz’.

aL casteLL
Dimecres 5 de juliol 
a les 22:00 h

teatre:  
eL DesHieLO 3.0
Estrena de temes inèdits. La poesia, la música, 
la il·lustració, les imatges, el gin i la cigarreta.

Dijous 6 de juliol a les 22:00 h

cÁLiDO HOMe 
(Indie folk) 

Aquest duo format per Anna Andreu i  
Eduard Pagès, ve a presentar les cançons 

del seu segon disc, ‘Tones and Shapes’.

Dimecres 12 de 
juliol a les 22:00 h 

Franzz 
DUet 
‘Franzz duet’ ens porta pels 
camins del jazz més íntim, amb 
standards, bossa, blues i, fins i tot, 
versions de grans èxits del pop.

Dijous 13 de juliol a les 22:00 h 

Marina rOsseLL:
canÇOns De La 
resistÈncia & MOUstaKi 

Dimecres 19 de juliol  
a les 22:00 h
tastets De MicrOteatre: 
‘MÉrGOt Par terre’ 
(La Burilla), d’àngel amazares 
‘eL DetectiU’, d’Octavi egea

Dijous 20 de juliol a les 22:00 h
LOs LOcOs DeL 
Oeste Y sU LOcO 
cOUntrY Jazz 
‘Los Locos del Oeste’ ens transporten a una 
època en què el Rock’n’roll estava encara per 
inventar i els sons hawaians i les melodies de jazz 
es fusionaven creant nous paradisos sonors.

Dijous 27 de juliol a les 22:00 h

cOncert LÍric
Gala lírica protagonitzada per la soprano de Cornellà 
Maria del Mar Humanes, acompanyada al piano per 
Maxim Shamo. // Dins del cicle ‘Música als Castells’ de 
la Fundació Castells Culturals de Catalunya // Amb el 
suport de la Fundació Castells Culturals de Catalunya

Un concert ple d’amor 
i emoció on Marina 
Rossell ens farà viatjar 
amb les cançons que 
han mogut el món. 
// Piano, ambients 
i efectes sonors a 
càrrec de Xavi Lloses.

Divendres 7 de juliol 
a les 22:00 h

HOteL 
cOcHaMaMBre 
És la formació que ha revolucionat el panorama de festa 
i els grups de versions. Naturalitat, talent, posada en 
escena i la seva forma única d’interpretar les cançons.

Dissabte 8 de juliol  
a partir de les 19:00 h

can MercaDer 
FestiVaL 
el dorado / tigres / Hijos de caín 
/ soul dealer / sonic Weapon / Kill 
the Krait / Impostores / Bunker

Divendres 14 de juliol  
a les 21:00 i a les 22:00 h 

Dais rOcK 
(Grup de rock de la ciutat) 

ManeL  
FUentes  
& sPrinG  
teaM 
El carismàtic presentador Manel 
Fuentes, amb la seva banda Spring’s 
Team, es manté en plena forma 
oferint un show enèrgic i emotiu, 
tractant de captar de la millor 
manera l’essència dels concerts 
del propi ‘boss’ de New Jersey.

Divendres 21 de juliol
a les 19:00 h 
taLLers MUsicaLs 
FaMiLiars 
‘anDrOMines’
a les 22:00 h 
OrGanics DJ’s
(cia. residual/Gurus)
Electrònica-orgànica, dansa Vogue i vídeo-projeccions 
s’uneixen a la nova proposta de la companyia, unint la 
cultura de club i el teatre, i transportant-lo al carrer.

can MercaDer
aL Parc De 

Dissabte 8 de juliol 
a les 22:00 h 

GrUP La taVerna
Cantada d’Havaneres amb aquest 
grup de Sant Feliu de Guíxols.

aL casteLL

Les nit De
L’aGrUPa

Dissabte 15 de juliol 
a les 22:00 h 

cOr carLit GOsPeL
Concert amb el cor de Gòspel més 
antic de l’estat espanyol.

Dissabte 22 de juliol 
a les 22:00 h 
2Princeses- 
BarBUDes
Concert de música en família.

Divendres 28 de juliol 
a les 22:00 h 

aMaDeU i cia. 
aMaDeU rOseLL 
Concert de la Nova Cançó.

aL casteLL
cicLe DansaFOLK

Dissabte 29 de juliol 
a les 19:00 h 
esBart MarBOLenY 
De Les Presses 
(la Garrotxa) 

Dissabte 15 de juliol 
a les 18:00 h

cHiMP&Fest 

aL Parc De La riBera
vanhouten / dos Islas Band /  
el duo / face the maybe  
/ döria / Blaze Out /  
tiki Phantoms
Festival benèfic en favor de l’associació  
‘Mona’, entitat sense ànim de lucre  
que treballa pel benestar dels primats.

Dissabte 22 de juliol
a les 18:00 h

street arts
tallers artístics familiars

a les 21:00 h

Dansa-teatre:
Heart WasH

(cia. mar Gómez) 
Una història d’amor amb 3 personatges: un 

home, una dona… i una rentadora! 

a La PLaÇa PaLLars
a les 21:30 h

MOLar (Quim Bigas) 
Una pesa de dansa que ens parla  
sobre la felicitat, l’eufòria,  
el benestar i la seva  
personificació.


