
CORNELLÀ DE LLOBREGAT



DIVENDRES 2 DE JULIOL

19:00 h AUDITORI SANT ILDEFONS

PRESENTACIÓ DEL CD DE  
LA VEU DE CORNELLÀ 2019 
Els cantants premiats a la 1a edició del concurs 
interpreten les seves peces, més una cançó 
col·lectiva original, composada per Oscar Larios.
Tots els assistents rebran un exemplar del CD.
Assistència amb reserva prèvia a cultura@aj-cornella.cat,  
indicant el nom, telèfon i número d’entrades (màxim de dues per reserva).

20:00 h PISTA ESPORTIVA DE LA PLAÇA EUROPA

NIT JOVE:
RIYAD ACHOUIRIF  
(HIP HOP, ALTERNATIVA) 
Un ventall de melodies que tensen 
i destensen el cor, fruit de la seva 
multiculturalitat i la força amb 
què la música extreu d’ell.

KID ROKEN  
(RAP, TRAP, REGGAETON) 
Jove cantant que des 
dels 12 anys es va 
introduir en el món del 
Hip hop, al carrer amb 
els seus amics al sortir 
de classe. Hi participarà 
juntament amb altres 
joves cantants amb 
estils com el Trap, Rap, 
i fins i tot els sons llatins 
com el Reggaeton.
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DISSABTE 3 DE JULIOL

19:00 h SALA RAMON ROMAGOSA

COBLA MARICEL:  
CATALUNYA, TERRA DE CANTS
Un viatge sonor ple de màgia, on el so de la terra pren  
la paraula que dibuixa l’empremta musical d’un país. 
Organitza: Amics de la Sardana

22:00 h LA CALDERERIA 
(accés per carrer Lluís Muntadas, darrere del Lidl)

ABBA THE NEW EXPERIENCE 
(TRIBUT A ABBA)
Espectacle musical i escènic amb les cançons d’una 
de les bandes musicals de més fama i que van ser 
fonamentals per crear el so i l’estil dels anys 70 i 80.

DIJOUS 8 DE JULIOL

22:00 h EL CASTELL

BANUS DUO  
(CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA)
Formació cambrística formada per la Laia Santamaria  
al clarinet i la Laura Fontanals a la guitarra. 
Assistència amb reserva prèvia a cultura@aj-cornella.cat,  
indicant el nom, telèfon i número d’entrades (màxim de dues per reserva).
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DIVENDRES 9 DE JULIOL

20:30 h PLAÇA PALLARS

FEM IMPRO 
Mai Boncompte i Azahara Murillo  
crearan històries improvisades 
on l’humor serà l’eix principal.

22:00 h PLAÇA CATALUNYA

CINEMA A LA FRESCA:  
‘PADRE NO HAY MÁS QUE UNO’
Comèdia / Espanya (2019) / En castellà / 96 min.  
Direcció: Santiago Segura

DISSABTE 10 DE JULIOL

22:00 h PATI DE L’ESCOLA L’ARENY

‘NO CAL ANAR  
A L’HAVANA’ DE  
MARC ARTIGAU  
(TEATRE I MÚSICA)

Entre el text i el musical,  
entre el vers i la cançó  
coneguda. El públic cantarà  
les grans cançons (La bella  
Lola, El meu avi…), alhora  
que repassarà la història  
d’un temps i d’un país.
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22:00 h 
LA CALDERERIA 

(accés per carrer 
Lluís Muntadas, 
darrere del Lidl)

SENYOR 
OCA  
(HIP HOP)
Un dels referents del “Rap de 
la Terra”, amb un missatge 
contundent de crítica social 
i de cultiu del món intern.



DIJOUS 15 DE JULIOL

22:00 h EL CASTELL

SLAM D’UNA NIT D’ESTIU  
(ESCENIFICACIÓ POÈTICA)
Tres minuts, cinc poetes, el públic decideix…  
Si creus que no t’agrada la poesia canviaràs d’opinió 
en el primer Slam de poesia de Cornellà.
Hi participen: Laura Carretero, Paula González, 
Iñaki C. Nazabal, Alex Loro i Karina Salazar.
Presentat per Karlos Viadel.
Assistència amb reserva prèvia a cultura@aj-cornella.cat,  
indicant el nom, telèfon i número d’entrades (màxim de dues per reserva).

DIVENDRES 16 DE JULIOL

22:00 h PLAÇA CATALUNYA

CINEMA A LA FRESCA:  
‘TERRA WILLY.  
PLANETA 
DESCONEGUT’

Animació / 
França (2019)  
/ En català /  
90 min. 
Direcció: 
Eric Tosti

22:00 h PLAÇA FRANCESC MACIÀ 
(davant de Can Vallhonrat)

MOVIEBAND  
(POP, ROCK, 
BANDES 
SONORES)
Concert de 
bandes sonores de 
pel·lícules que han 
marcat diferents 
generacions, acompanyat de la 
projecció dels clips fílmics.
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DISSABTE 17 DE JULIOL

22:00 h LA CALDERERIA 
(accés per carrer Lluís Muntadas, darrere del Lidl)

DAVID ROS EN CONCERT  
(POP, FOLK, ROCK)
Cantant i compositor d’àmplia i reconeguda trajectòria. 
El seu últim disc, “Ara”, és ple de cançons optimistes 
fusionades amb aires ètnics, tot un flux d’energia i positivitat.

DIJOUS 22 DE JULIOL

20:00 h ESPAI D’ART MORITZ 
(carrer Mossèn Andreu, 17, baixos)

EXPOSICIÓ ‘ABDÓ MARTÍ 2021’ 
Visita guiada a càrrec de l’artista.

22:00 h EL CASTELL 

CONCERT LÍRIC 
A càrrec de Sara Bañeras Carrio, soprano, 
i José Ramón Martín Díaz, pianista.
Recital que anirà des d’una cuidada selecció d’àries 
d’òpera, fins a l’intimisme de la cançó catalana, per 
cloure amb ritmes festius i populars de sarsuela.
Assistència amb reserva prèvia a museumercader@aj-cornella.cat 
o al 934745135 (dilluns a divendres de 9:30 a 14 h).
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DIVENDRES 23 DE JULIOL

20:30 h PLAÇA CARLES NAVALES

FLAMENCO BOOGIE  
PROJECT COMBO  
(FLAMENCO & BLUES  
& BOOGIE WOOGIE) 
Lluís Coloma, un dels pianistes més actius del món del  
Blues i Boogie Woogie, Miguel Ángel Pozo, guitarrista 
flamenc cornellanenc, Pep Pérez Cucurella, prestigiós 
baixista, i Manolo Benitez, percussionista, crearan 
un directe que no deixarà indiferent a ningú.

22:00 h PLAÇA CATALUNYA

CINEMA A LA FRESCA:  
CURTS CONCÈNTRICA + JOKER 
CURTS:  
‘(Des) Encuentros’ (Institut Esteve Terradas) 
‘Enfrentados’ (Escola El Llindar)
‘JOKER’:  
Thriller-Drama-Còmic / EUA (2019) /  
En castellà / 121 min.  
/ Direcció:Todd Phillips
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DISSABTE 24 DE JULIOL

20:30 h LA CALDERERIA 
(accés per carrer Lluís Muntadas, darrere del Lidl)

CONCERTS DE RAN RAN RAN I LA OTRA
20:30 h 

RAN RAN RAN  
(POWER-POP, FOLK-ROCK)
És la nova encarnació amb la que Ferran Baucells importa l’esperit  
de l’Americana i s’impregna de la tradició del Folk per 
acabar coquetejant amb l’Electrònica. 

22:00 h 

LA OTRA  
(CANÇÓ D’AUTORA, 
REIVINDICATIVA I FEMINISTA)
Una veu dolça barrejada d’influències que van 
des de grans clàssics llatinoamericans fins al Rap, 
passant per molts altres gèneres de música negra. 
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MESURES DE SEGURETAT
Enguany, per causa de les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia 
de la Covid-19, les activitats de Nits d’Estiu seran en espais oberts perimetrats, 
aforament limitat i amb reserva prèvia d’entrada en alguna de les activitats.

Totes les activitats són gratuïtes.

Per garantir una entrada esglaonada,  
cal arribar amb prou antelació a les activitats.

No es podrà accedir als recintes amb beguda  
ni amb menjar, i tampoc no s’hi podrà fumar.

No podran accedir als recintes les persones amb símptomes 
compatibles amb la Covid-19, ni les persones que es trobin 
en quarantena i/o en espera de resultat de prova.

CONDICIONS ESPECIALS  
D’ACCÉS ALS ESPECTACLES
La majoria d’activitats són d’accés lliure, per ordre d’arribada  
i control a l’entrada.

L’aforament és limitat. 30 minuts abans de l’inici de l’activitat  
es procedirà a repartir les entrades (màxim 4 per persona).

Únicament hi ha reserva prèvia als espectacles que se celebren a l’Auditori 
Sant Ildefons i al Castell (seguir les indicacions d’aquestes activitats).



Més informació:
www.cornella.cat


