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El FESTIVAL DE MÚSICA DE PROP és una iniciativa  
per acostar la cultura musical al carrer i actuar 
com a plataforma per a nous talents. Amb  
motiu de la celebració de Santa Cecília, el 
Festival acollirà formacions musicals molt variades 
que trobareu a diferents espais de la ciutat.

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
DAVANT LA FACTORIA MUSICAL (Plaça Mary Santpere, s/n)

De 18.00 a 21.00 h 
Concerts de joves grups emergents 
de la nostra ciutat:

MY STOLEN DAYS (Grunge-Metal)
Es mouen en el Grunge-Metal amb 
influències de Nirvana i Radiohead.

SARA URIBE (Pop Rock) 
Aquest grup, amb la cantant Sara, ens convida 
a gaudir de la seva música Pop Rock.

TRINXERA (Reggae, Ska i Rock)
Banda de recent creació, formada pel Marc Asin 
(cantant i guitarrista), Blai Sánchez (bateria), David 
Osorio (guitarra eléctrica) i Joan Prats (trompeta i 
baix), amb cançons pròpies i estils molt variats.

MARTA GIN (Rock, Funky, Rithm & Blues)
Cantautora amb un estil que va des del Pop 
Rock, Funky, Rithm & Blues, fins al so cubà.
Organitza: La Factoria Musical (Ajuntament de Cornellà)



DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
RAMBLA ANSELM CLAVÉ I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA  
D’11.00 a 14.00 h 
RAMBLA MUSICAL 
Hi trobaràs un carrer ple de 
música, tallers i activitats musicals 
per a petits i grans. Hi haurà:
· Circuit de Jocs Musicals
· Taller de Percussió amb 

la Xaranga Sarau i altres 
grups de la ciutat

· Tallers de Música en família
· Toca Toca Bateria
· Experimentació al carrer:

· Classe d’instrument
· Classe de llenguatge musical
· Audicions d’alumnes

· Porta el teu instrument i toca amb la Cornellà Band
Organitza: Societat Coral La Unió 

PLAÇA CATALUNYA (cantonada amb carrer de l’Anoia)  
12.00 h 
MICRO OBERT. VINE A CANTAR AMB NOSALTRES! 
No cal que tinguis un do extraordinari, només cal 
que tinguis ganes de passar-t’ho molt bé posant-te a 
prova davant d’un micròfon professional. Silvia de la 
Cal (Stage 86), ens espera, a petits, mitjans i grans, 
amb un micròfon a la mà disposada a entregar-lo a 
tothom que s’hi acosti amb moltes ganes de cantar. 

AUDITORI SANT ILDEFONS (Plaça Carles Navales, s/n) 
21.00 h   

THE SOULCAT  
EN CONCERT  
(Soul, Rock, Blues, 
Disco&Funk) 
The Soulcat ofereix 
un nou concepte 

d’orquestra. Els anys van passant i el públic ha 
canviat. Ara en demanen més versions, més canya 
i una posada en escena més moderna i versàtil. 
Els temes més emblemàtics de la història del Soul 
i Disco amb les últimes tecnologies aconsegueixen 
que els espectadors no parin de moure’s.

ACCÉS GRATUÏT



DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
MÚSICA AL CASTELL 
(Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, s/n)   

12.00 h 
CONCERT DUO NECKSA (veu i piano) 
Format per Domènec González de la Rubia 
(compositor, pedagog, director d’orquestra 
i pianista) i Estela Barrientos (cantant i 

pedagoga). Ens oferiran un programa de música popular 
amb les cançons recopilades per Federico García Lorca al 
llarg dels seus anys de contacte amb la cançó autòctona.

ACCÉS GRATUÏT | Reserva prèvia al correu:  
cultura@aj-cornella.cat (nom, nombre 
d’entrades i telèfon de contacte)

PLAÇA PALLARS | 12.00 h 
VERMUT MUSICAL AMB  
CERRADO POR DERRIBO 
(Tribut a Sabina) 
Un recorregut per les cançons 
més representatives del mestre 
d’ Úbeda. Un tribut fidel però 
alhora atrevit, irònic i divertit. 
Un espectacle que et farà cantar i 
vibrar al ritme de les seves cançons.

DILLUNS 22 DE NOVEMBRE
AUDITORI SANT ILDEFONS | 18.00 h    
CONCERT D’EMM ROSER CABANAS 

L’Escola Municipal de Música 
Roser Cabanas de Cornellà, 
ens convida al concert anual de 
Santa Cecília on podrem gaudir 
de la música de la Big Band 
Jazz, l’Orquestra, així com de 
diferents combos moderns. 

ACCÉS GRATUÏT | Reserva prèvia al correu:  
cultura@aj-cornella.cat (nom, nombre 
d’entrades i telèfon de contacte) 



DISSABTE 27 DE NOVEMBRE
PLAÇA LLUÍS COMPANYS | 12.00 h  
PIANO OBERT 
Dissabte al matí trobarem al pianista cornellanenc 
Oscar Larios tocant el piano i disposat a cedir 
la tecla a tot aquell que vulgui acostar-s’hi.

SALA PADRÓ (Orfeó Catalònia, carrer Torras i Bages, 62)

19.00 h 
ÀNTEROS + AUDIOLEPSIA + EXXASENS  
EN CONCERT (Post-Rock, Post-Hardcore) 
Calma i intensitat. Aquestes dues paraules, 
aparentment oposades entre si, són les que 
millor defineixen l’essència dels sons que podrem 
gaudir en aquest concert, amb tres bandes ja 
ben consolidades dins de l’escena catalana.

ACCÉS GRATUÏT | Reserva prèvia al correu: 
culturacornella@gmail.com (nom, nombre 
d’entrades i telèfon de contacte).

DIUMENGE 28  
DE NOVEMBRE
PARC DE CAN MERCADER | 12.00 h
ROCK PER XICS EN CONCERT 
Vine a gaudir de la festa del  Rock and 
Roll amb tota la família. Un espectacle 
musical i familiar on es fusionen els 
grans clàssics del Rock amb el cançoner 
català, però sempre en clau de Rock. 

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA (Davant de Can Vallhonrat)

12.00 h  
CORS I CORALS DE CORNELLÀ A L’ESCENARI
Un concert format per quatre parts amb quatre 
identitats i veus ben diferenciades. Acomiadarem 
el Festival amb les veus de la Coral Nova Cornellà 
i Coral Auria, així com amb les del Cor Nova 
Tardor de Cornellà i Grup Vocal Zetzània. 



Les activitats del programa 
quedaran subjectes a la normativa 
sanitària vigent en cada moment.


