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la central musical

Roquiem 
a càrrec de l’EMA 

Espectacle de música i dansa que té com a eix central l’obra 
Roquiem, escrita per Paul Barker i adaptada per l’EMA a les 
agrupacions participants. Interludis performàtics de dansa 
amb músiques d’Alberto Iglesias d’enllaç entre moviment i 
moviment del Roquiem. Un Cor Comunitari creat per a la pro-
ducció... 300 artistes en directe... Una obra de gran format que 
no et pots perdre!

Participen:
EMD Castelldefels
EMM Blai Net - Sant Boi de Llobregat
EMA - Santa Perpètua de Mogoda
Coral Renaixença 

Parc Central
27.0622 hores

Drop Collective
[Reggae-Jazz-Ska]

Projecte que fusiona la música jamaicana i el jazz a través d’un 
repertori d’arranjaments originals. Neix a finals del 2016 de les 
sinergies de deu músics del Conservatori del Liceu de Barcelo-
na. STROMIN (La Panchita Records, 2018) és el primer disc de la 
formació amb les col·laboracions de Dr. Ring Ding, Gorka Be-
nítez i Chalart58.

El directe és un show vibrant i festiu, amb deu músics a 
l’escenari. Hi sonen els temes del disc i arranjaments exclusius 
de l’actuació  en viu on s’incorporen temes mítics de l’estil.

Parc Central
04.0722 hores

New York Ska 
Jazz Ensemble 
[Reggae-Rock-Jazz]

La  New York Ska-Jazz Ensemble (NYSJE) és un grup de renom 
internacional. Des de la creació de la banda al 1994, han pu-
blicat deu discos i han actuat regularment a Europa, Canadà, 
Estats Units i Amèrica del Sud.

Els directes de la NYSJE  han obtingut elogis de la crítica per 
la seva força i creativitat a l’escenari i les seves interpretacions 
dels estàndards de jazz, així com la seva potent barreja de reg-
gae, rock i jazz. Han participat en festivals de gran renom com 
el The North Sea Jazz Festival, el Festival de Jazz de Mont-real, el 
Festival de música de Quebec, Musiques en Ete (Ginebra), The 
Bob Marley Reggae Festival amb Israel Vibration and Sister Ca-
rol i Discover and Bell Atlantic Jazz als EUA.  A més, NYSJE té la 
singular distinció de ser la primera banda ska americana que va 
tocar a Polònia després de la caiguda del mur.

Parc Central
11.0722 hores

Esmeralda Colette
[Jazz-Latin-Funk ]

Esmeralda Colette, una jove cantant de Santa Coloma de Gra-
menet ens porta un espectacle Lovely Precious Dream amb 
el qual fa un recorregut per alguns dels passatges musicals i 
vitals de Nina Simone. Veu encantadora i de vellut, fusiona el 
soul, el jazz i el latin-funk acompanyada per músics savis que 
recorden que per on passa el solc de la memòria tot és ritme, 
tot és cançó. Formada a l’Institut del teatre de Barcelona i al 
Institute of Arts de Barcelona, és una activista de la veu, energia 
en estat pur. Ha participat en el programa televisiu La Voz, on 
ens va captivar amb cançons com Is this love, de Bob Marley.

 

Parc Central
18.0722 hores



arts al carrer

Itinerant des de la plaça de la 
Vila al parc Central 29.06

A partir de les 19 hores

Sidecar 
[19h · Plaça de la Vila] 

La Companyia Pessic de circ vol apropar el circ a la ciutadania 
amb aquest espectacle en el qual un viatger arribarà a la plaça 
en un extravagant vehicle de tres rodes. Màstil xinès i d’altres 
acrobàcies es donaran cita en aquest show divertit!

El petit Lilo 
[19.45 · Itinerant]

El “petit” Lilo és un cadell de gos gegant ple d’energia i molt 
entremaliat. En aquest espectacle d’Actua Produccions tota la 
família podrà interactuar amb el Lilo: tirant-li el seu os perquè 
el vagi a buscar, jugant amb la seva pilota gegant o cridant 
el seu nom perquè vingui corrent! Joguines gegants, música 
i entremaliadures canines en aquest cercavila pels carrers de 
Santa Perpètua.

Toni Muñoz 
[20.15h · Parc dels Països Catalans] 

Si us agrada la màgia no us podeu perdre l’espectacle que ens 
proposa el Toni Muñoz. Tots els seus trucs estan destinats a fer-
vos riure sense parar i a deixar-vos bocabadats!

El petit Lilo 
[20.45 · Itinerant]

Leti&Fer 
[21.30h · Parc Central] 

Aquest duet acrobàtic reflexiona sobre el temps en aquest es-
pectacle on dos personatges es troben, juguen i comparteixen 
per superar les seves pors i obsessions. La delicadesa i virtuosis-
me es conjuguen en aquest número que commourà el públic 
assistent.

La fem fatal 
[21.40h · Parc Central]

La Cia. Anton i Polina presenta aquesta peça sobre la intensitat 
de les relacions a la vida. Una metàfora portada al circ sobre la 
simbiosi que s’estableix entre les persones. Una creació on el 
trapezi doble llueix pel seu elevat nivell tècnic i acrobàtic i que 
transita entre l’humor absurd i la innocència. 

Premi Zirkolika a la millor peça curta de circ 2016.

Emoriô 
[21.55h · Parc Central]

Al 2009 va néixer el grup de percussió Sound de secà que pre-
tén fer un viatge emocional a través del ritme, el moviment, 
les melodies i la interacció amb el públic. Emoriô és percussió, 
Àfrica, Brasil i Cuba, energia, bogeria col·lectiva i amor. 



cinema a la fresca

Visita guiada +
Zaratustra + 
Sobreruedas

Castell de 
Mogoda 28.06
19 hores

La tarda començarà a les 19 hores, amb la visita guiada al Castell 
de Mogoda a càrrec del CREM. No calen inscripcions prèvies.

A les 20 hores, tindrà lloc el concert Zaratustra, una producció 
de l’EMA i de l’EMM de Sant Boi de Llobregat amb les seves 
orquestres i la col·laboració de l’artista interdisciplinar Pol Au-
medes.

“Les veritats són il·lusions de les que hem oblidat 
que ho són...” 

Nietzche, Strauss, postveritat i fake news integrats en un sol 
acte dramàtic que ens vol fer reflexionar sobre la veritat.

A les 21 hores, es projectarà la pel.lícula Sobreruedas, de Franck 
Dubosc. Aquesta comèdia francesa estrenada al 2018 es expli-
ca la història de Jocelyn, un home de negocis d’èxit, faldiller i 
mentider compulsiu que sedueix una jove fent-se passar per 
una persona amb diversitat funcional. Tot canvia el dia  en que 
ella li presenta a la seva germana que té una discapacitat real i 
es mou en cadira de rodes.

L’espai comptarà amb una foodtruck amb servei de menjar i begudes

Parc Central
05.0722 hores

Curtmetratge Scars +
Campeones  

Scars (Part I: Escape i Part II: Highway) és un curtmetratge de 
15 minuts dirigit per Anabel Romero i Marta Serna amb música 
d’Alex Barat. Compta amb les interpretacions de Sílvia Farrés i 
Sofia Coll i està produït per la perpetuenca Carla Molina.

Tot seguit es projectarà Campeones, de Javier Fesser. Aquesta 
comèdia dramàtica espanyola guanyadora de dos premis Goya 
explica la història d’en Marco, un entrenador de bàsquet que 
no viu el seu millor moment i que és penalitzat després de tenir 
un accident de trànsit begut amb una multa peculiar: haurà 
d’entrenar un equip de nois i noies amb diversitat funcional. Els 
esportistes del seu nou equip el faran ressorgir com a persona 
i com a professional.

No recomenada menors de 7 anys

Parc Central
12.0722 hores

Hotel 
Transilvania 3

Tercera part d’aquesta pel·lícula d’animació protagonitzada per 
tot tipus de monstres. En aquesta ocasió la família s’embarca 
en un creuer de luxe perquè en Drac descansi. Les vacances 
però, es converteixen en un malson quan la Mavis descobreix 
que el seu pare s’ha enamorat de la capitana del vaixell.

Tots els públics / En català

Parc Central
19.0722 hores

Bohemian
Rhapsody

L’oscaritzat Rami Malek és Freddy Mercury en aquesta pel·lícula 
que reconeix la trajectòria de la banda Queen i del seu singular 
cantant, que va desafiar estereotips per convertir-se en un dels 
shomans més estimats del món.

No recomenada menors de 12 anys


