
DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

D’11.00 a 14.00 h | A la Rambla Anselm Clavé
RAMBLA MUSICAL!!!
La Rambla Anselm Clavé es convertirà en 
una autèntica RAMBLA MUSICAL. Taller 
de percussió, mostres d’instruments, 
jocs musicals, taller per a nadons, 
música amb família, i toquem! (piano, 
bateria, i molts més instruments…)

Amb les actuacions musicals dels Alumnes de  
La Unió Tallers Musicals, la Xaranga Sarau i la Cornellà Band.
Organitza: Societat Coral la Unió

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE

13.00 h | A les escales del porxo  
de l’església de Santa Maria
CONCERT DE LA CORAL AURIA 
Organitza: Coral Auria

ALTRES ESPAIS DE LA CIUTAT
DISSABTE 17 DE NOVEMBRE

21.30 h | A l’església de Santa Maria
CORNELLÀ BLUES. Amb els grups: Combo de 
l’Escola Blues de Barcelona | Masch Barcelona | 
Cor Carlit | i Jam session a càrrec de la Big Band
Organitza: Crear Cornellà

22.00 h | A l’Auditori de Sant Ildefons
MORGAN EN CONCERT [Pop-Rock]

La banda madrilenya  
és la nova sensació del  
Pop-Rock gràcies a la 
seva fabulosa força 
instrumental i a la 
veu prodigiosa de 
la seva cantant. Des 

d’una base Rock nord-americà, ofereixen un ampli 
mostrari de gèneres: Soul, R&B, Funk, Folk…

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

12.00 h | A la Plaça Sant Ildefons 
PERCU FESTA 
2a festa de la Percussió, en la que tots els grups 
i bandes de Cornellà podran fer mostra de la 
seva música alhora que s’uniran tots a una en 
una sola peça musical. No faltaran tallers de 
percussió i diversió musical per a tothom.
Organitza: Colles de Percussió de Cornellà

13.00 h | A les escales del porxo  
de l’església de Santa Maria
CONCERT DE LA CORAL NOVA 
Organitza: Coral Nova de Cornellà

DIMARTS 20 DE NOVEMBRE

17.30 h | Davant l’Escola Municipal de Música 
Roser Cabanes (Carrer Mossen Andreu, 15)
CONCERT DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA ROSER CABANES
A l’exterior de l’escola de música, els seus 
alumnes i professors ens oferiran un concert 
per a tothom que vulgui acostar-s’hi.
Organitza: Escola Municipal de Música Roser Cabanes

Del 17 al 25 de novembre
Cornellà de Llobregat
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ESPAI MUSICAL ESTACIÓ  
DE LA RENFE [músics de Cornellà]

DIMARTS 20 DE NOVEMBRE
19.00 h 
SAM HIDD DJ [House, Tech-House]
DJ nascut a Cornellà. La seva potent 
actitud davant els plats i les seves 
sessions Deep, House i Techno House 
no deixaran indiferent a ningú.

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE
19.00 h
TARDA JOVE
Joves talents de Cornellà faran un pas endavant  
i ens oferiran per primera vegada una sel·leccionada 
mostra del seu potencial musical.

Amb Elena Aranda, Cristal Asangono, 
Helena Loukili, Eva Aymerich i Iulia Joarza. 

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE
19.00 h 
ALEXANDRA & OSCAR LARIOS [Pop]
Dues generacions unides per 
la música. Pare i filla formen 
aquest duet a veu i piano i 
ens ofereixen un Pop fresc 
i actual amb versions dels 
artistes més rellevants.

Al 2017 Alexandra es va proclamar guanyadora  
de la 4a edició del concurs “Oh Happy Day” de TV3.

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE 
19.00 h
YÜGUEN [Pop-Rock] 
La inquietut d’uns joves, sumada per la il·lusió i les 
ganes de transmetre la música de la manera en que 
ells la viuen, fou l’inici d’aquest grup que mescla 
els estils, amb versions Pop-Rock i temes propis.

ESPAI MUSICAL PLAÇA  
LLUIS COMPANYS
DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE

19.30 h. LOS WISHAS [Rock]
Banda de Rock formada per 
quatre amics, dos argentins i dos 
cornellanencs: Mariano a la veu 
principal i guitarra, Pablo a la 
guitarra, Gabri al baix i, des del 2015, 
l’Aitor a la bateria. Un directe on 
gaudir del rock sense complexes.

20.30 h. MEDALLA [Rock]
En un espai imaginari entre Judas 
Priest i El Columpio Asesino. Devoció 
pel Rock progressiu, ritmes Kraut, 
guitarres afilades i mirades als 70.

ESPAI MUSICAL  
PLAÇA DEL PILAR

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

19.00 h. APOLLO T & MØED 
[Pop/Black music]
Apollo T & Møed son un duet  
Cantant/Beatmaker, que es  
mouen entre alguns dels estils  
que conformen la música negra  
popular, com el Hip hop i el 
R&B, amb certes pinzellades 
de música electrònica.

20.00 h. SOUND SYSTEMS amb les sessions 
de KARLIXX I FREEDOM CRY [Reggae]

Karlixx, selector i DJ de 
Jungle, Reggae i Dancehall. 
Espectacular i carregat de ritmes 
ballables i missatges positius

Freedom Cry,  
música i cultura 
jamaicana en  

una actuació carregada de bones  
vibracions.

Freedom Cry i Karlixx 
compartiran sessió de Reggae  
amb el sistema de so amplificat de 
Sound System, un sistema de so que va  
començar als anys 70-80 als carrers de Jamaica.

ESPAI MUSICAL PLAÇA 
PALLARS [vermut musical]
DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE

12.00 h. VIATJAZZ  
A NOVA ORLEANS. 
CIA. ROGER CANALS 
[Jazz Dixieland i graffiti 
per a públic familiar]

Espectacle per a petits i grans, amb un quintet 
dixieland i un “graffitero”. Més que un concert de Jazz 
Dixieland és un viatge explosiu cap a Nova Orleans, 
i a la vegada una experiència pictòrica del graffiti.

13.00 h. MOLLY VARLET  
[Soul-Funk, R&B]
Molly Varlet ens oferirà un format acústic amb cinc 
dels nou membres que integren la banda original. 
Guitarra, piano i el segell inconfusible de les tres 
veus femenines. Soul, Funk i R&B actual, amb un 
toc que recorda al so Motown dels anys 60.

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa 
el FESTIVAL DE MÚSICA DE PROP, una 
iniciativa per acostar la cultura musical al 
carrer i actuar com a plataforma per a grups 
i joves talents. Amb motiu de la celebració 
de Santa Cecília, el Festival acollirà 
formacions musicals de diferents estils que 
repassaran ritmes de tot el món i de totes 
les èpoques en espais oberts de la ciutat.
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