
 

 

 

 

 
La música surt al carrer 

ON-CARRER 
 

 

        

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

 

 

 

Presentació  
 

ON-CARRER, és un nou cicle musical que obre les portes i les finestres 

de l’art durant l’estiu, i està promogut pel Govern d’Andorra i la Fundació 

Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA.  

 

ON-CARRER està format per 26 actuacions en format acústic, amb 

gèneres musicals diferents, com la clàssica, el rock, el jazz, bossa nova, el 

jazz manouche, la música electrònica, la cançó d’autor, blues, Klezmer, els 

boleros, el swing, les bandes sonores o el flamenc.  

 

ON-CARRER està protagonitzat per 44 artistes que formen part de 6 

solos, 13 duos i 7 formacions de trio o més components.  

 

ON-CARRER, de marcat caràcter musical, compta també amb la 

participació d’altres disciplines com la dansa o el teatre.  

 

ON-CARRER, promou la complicitat cultural amb les parròquies i 

compta amb la col·laboració de tots els comuns del Principat.  

 

ON-CARRER vol ajudar a recuperar l’activitat cultural del nostre país i 

apropar l’art i la cultura a la nostra societat. 

 

 

 



 

 

 

 

Cicle 
 

ON-CARRER és un cicle d’estiu en espais i racons de totes les parròquies, 

que s’iniciarà el 13 de juliol a Sant Julià de Lòria, i finalitzarà el 26 d’agost 

a Ordino. Cada formació farà una actuació amb tres passis de 20 a 25 

minuts. El cicle tindrà un caire “casual” evitant la concentració de públic i 

afavorint la “sorpresa” de trobar-se la música pels carrers. Durant set 

setmanes, el cicle es realitzarà d’una parròquia a una altra seguint el 

següent recorregut:  

 

 Setmana del 13/07 – Sant Julià de Lòria  

 Setmana del 20/07 – Andorra la Vella  

 Setmana del 27/07  – La Massana  

 Setmana del 3/08/20 – Encamp  

 Setmana del 10/08/20 – Canillo  

 Setmana del 17/08/20 – Escaldes-Engordany  

 Setmana del 24/08 – Ordino  

 

 

 



 

 

 

 

Calendari  
 

PARRÒQUIA DIA HORA GRUP LLOC 

SANT JULIÀ 

DE LÒRIA   

13/07  18 h  Grenn note 

Duo  

Jazz i bossa nova  

Sant Julià de Lòria  

plaça Francesc Cairat - Casa 

Comuna - plaça Calonge-Sant 

Antoni 

o  

carrers de SANT JULIÀ DE 

LÒRIA  

 

15/07/20 Love It  

Trio 

jazz manouche 

swing 

Sant Julià de Lòria  

plaça Laurèdia -  parc infantil 

Prat Gran -  plaça del Molí 

o  

carrers de SANT JULIÀ DE 

LÒRIA  

 

17/07/20  Juli Barrero  

Solo  

Cançó d’autor 

Sant Julià de Lòria  

plaça de la Germandat - casa 

colors (davant Betes i Fils) - 

plaça Laurèdia  

o  

carrers de SANT JULIÀ DE 

LÒRIA  

 



 

 

 

 

 

PARRÒQUIA DIA HORA GRUP LLOC 

ANDORRA 

LA  

VELLA  

 

23/07/20  12 h  Duo Mozart  

Clàssic amb Mozart i 

Haydn  

 

Plaça del poble  

17 h  Duo violins  

Música irlandesa, 

Klezmer i tangos  

 

24/07/20  19 h  L’Era . Vestida de 

mar 

Trio  

 peça 

multidisciplinària 

inspirada en la mort 

d’Alfonsina Storni 

 

Carrer de la Vall del 

barri antic  

Blue Note  

Duo  

estàndards del jazz, 

blues i swing 

 

Avinguda Meritxell 

(davant CCA)  

B-Sharp  

Trio  

Standards de  jazz 

Riberaygua - 

Travesseres (en front 

de l'Hotel Tívoli) 

 

 



 

 

 

 

 

PARRÒQUIA DIA HORA GRUP LLOC 

LA  

MASSANA  

31/07/20  19 h  Vittosky  

Duo DJ 

mescla clàssica de 

chill out , deep House 

i pop rock 

 

Prat del Colat  

01/08/20  12.30 h  Patxi Leiva  

Solo  

Andorfines 

Swing, pop, rumba i 

sons llatins  

 

02/08/20 19 h  Trobafolls  

Trio  

Poesia eròtica medieval a 
partir del llibre “Speculum 
al foder”. 
 

 



 

 

 

 

 

PARRÒQUIA DIA HORA GRUP LLOC 

ENCAMP 

 

03/08/20  19 h  Els impossibles 

del swing  

Trio  

fusió de swing, Rock 

and Roll, boleros, 

ranxeres, música 

tradicional dels 

Pirineus 

 

Plaça de Sant Miquel  

04/08/20  Lady Scarlett  

Trio  

blues, folk, 

bluegrass, gòspel i 

country 

 

05/08/20  16 h  JAMP 

Duo 

Cançó d’autor   

 

Plaça de l’església del 

Pas de la Casa  

06/08/20  Teresina BSO  

Solo 

Bandes sonores 

originals del s. XXI  

 



 

 

 

 

 

PARRÒQUIA DIA HORA GRUP LLOC 

CANILLO 11/08/20 20 h  Jordi Claret Solo  

Clàssica amb Bach  

 

Placeta del Pui  

13/08/20  Happy Go Lucky  

Duo 

estàndards 
del jazz, des dels 
anys ’30 fins als 
hits d’avui. 

 

Plaça del Prat del riu  

14/08/20  Richy vuelcom DJ 

Solo 

Electrònica  

 

Parc davant església 

del Tarter  



 

 

 

 

 

PARRÒQUIA DIA HORA GRUP LLOC 

ESCALDES- 

ENGORDANY 

17/08/20 19 h  Jon Holt DJ 

Solo 

Música House 
Clàssic i Funky  
 

Parc Prat del Roure  

18/08/20 Antònia Darkness 

Quartet 

Versions Pop rock 

amb caràcter acústic 

i folk 

 

19/08/20 Els Pali  

Trio  

Rumba, flamenc, 

funcky  

 

20/08/20 Teresina 

Childsongs  

Solo 

Recorregut pel món 

Disney  

 

21/08/20  Tudo’s band  

Trio  

grans èxits de la 

música pop/rock 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARRÒQUIA DIA HORA GRUP LLOC 

ORDINO 26/08/20  19 h La pecera  

Duo  

Pop rock anys 80 i 

90  

Plaça Major d’Ordino 

Guillem Tudó  

 Solo  

Swing americà dels 

60 als 80   

 

Plaça Prat de Call 

Josep Bracero 

Solo  

Clàssica  i 

improvisació Bach   

 

Jardins Plandolit 



 

 

 

 

Programes  
 

SANT JULIÀ DE LÒRIA  

Dilluns 13 de juliol de 2020, a les 18 h  

plaça Francesc Cairat - Casa Comuna - plaça Calonge-Sant Antoni 

GREEN NOTE  

Marta Verdes (veu)  
Eduard Cabrera (guitarra)  
 
Duo acústic de jazz-bossa nova amb un repertori de composicions pròpies alternades 
amb versions de les cançons més conegudes del jazz i la bossa nova interpretades amb 
el segell personal del duo. 
 

Primer passi: 

 Around (Green Note) (3’45) 

 Estiu.ad (Green Note) (3’) 

 Tot és possible (Green Note) (2’44) 

 Que la mar es porti bé (Green Note) (3’04) 

 Green Bossa (Green Note) (2’55) 

 Autumn Leaves (Joseph Kosma) (2’54) 

 You Gotta Be (Des’ree) (3’54) 

 Total temps: 22’25 
 

Segon passi: 

 Around (Green Note) (3’45) 

 Estiu.ad (Green Note) (3’) 

 Tot és possible (Green Note) (2’44) 

 Que la mar es porti bé (Green Note) (3’04) 

 Green Bossa (Green Note) (2’55) 

 Wave (A. C. Jobim) (2’37) 

 Smooth Operator (Sade) (3’17) 

 Ain’t no sunshine (Bill Withers) (2’42) 
 

Tercer passi: 

 Around (Green Note) (3’45) 

 Estiu.ad (Green Note) (3’) 

 Tot és possible (Green Note) (2’44) 

 Que la mar es porti bé (Green Note) (3’04) 

 Green Bossa (Green Note) (2’55) 



 

 

 

 

 Time after time (Cyndi Lauper) (3’47) 

 Isn’t she lovely (Stevie Wonder) (2’16) 
 

Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

Dimecres 15 de juliol de 2020, a les 18 h  

plaça Laurèdia -  parc infantil Prat Gran -  plaça del Molí 

LOVE IT 

Carina Ventura (veu)  
Landry Riba (contrabaix)  
Héctor Pérez  (guitarra)  
 

Trio de jazz manouche/swing, format per contrabaix, guitarra Gipsy i veu. Ens agrada 
versionar temes clàssics del jazz, així com temes més "comercials" i dels 80 portant- los 
al Gipsy I swing com ensenyem al nostre recent videoclip amb el tema "eye of the 
tiger".  
 

Regidoria: Joan Hernández (+376) 322 887  

 

 

 

Divendres 17 de juliol de 2020, a les 18 h  

plaça de la Germandat - casa colors (davant Betes i Fils) - plaça Laurèdia  

JULI BARRERO  

Juli Barrero (veu , piano i guitarra)  
 

La proposta més personal de l’artista. Acompanyat dels seus instruments, interpreta 
cançons que ha creat durant el confinament de la COVID 19.  
 

Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 



 

 

 

 

ANDORRA LA VELLA  

Dimecres 23 de juliol de 2020, a les 12 h  

Plaça del Poble  

DUO MOZART 

Francesc Planella (violí)  
Elias Porter (viola)  

 
Els duos de Mozart, petites grans obres del Classicisme 

El duo en Do major  és el primer d’una col·lecció de sis duos que el Príncep i 
Arquebisbe de Salzburg, Jerònim de Colloredo-Mansfeld, va encarregar a Michael 
Haydn l’any 1783. El compositor va començar a treballar en l’encàrrec però, degut a una 
malaltia, només va ser capaç de completar quatre dels duos. L’Arquebisbe no era un 
home pacient i, malgrat conèixer el precari estat de salut del compositor, l’amenaçà 
amb no pagar-li el salari fins que no completés l’obra. 
L’estiu de 1783 Wolfgang Amadeus Mozart s’assabentà de la situació de Michael Haydn. 
Ell també havia treballat amb anterioritat per al mateix Arquebisbe però, degut a la 
mala relació entre els dos, havia renunciat al seu lloc de treball. Tot i així, va decidir 
ajudar Haydn i va escriure els dos duos que mancaven per completar l’encàrrec (el duo 
en Sol major i el duo en Si bemoll major). 
El resultat fou impecable i l’Arquebisbe no es va adonar que les obres no eren originals 
de Haydn. Els duos van ser publicats l’any 1788 sota el nom d’aquest però algun temps 
després, Mozart, que valorava molt aquelles obres, li va demanar que li retornés les 
composicions. 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Allegro del duo per a violí i viola a en Sol Major, K.423 (6’30) 
  
Michael Haydn (1737-1806) 
Duo per a violí i viola en Do Major MH 355 (14’20) 
Allegro 
Adagio 
Rondo con spirito 
 

Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dimecres 23 de juliol de 2020, a les 17 h  

Plaça del Poble  

DUO DE VIOLINS 

Àlex Arajol i Francesc Planella (violins)  

 
Violins genuïns  

Aquest programa realça les possibilitats del violí fora del gènere més clàssic, posant de 
relleu el protagonisme de l’instrument de corda en les músiques més tradicionals i més 
genuïnes. Us oferim un petit tastet de la música irlandesa més autèntica així com unes 
pinzellades del gènere Klezmer amb tota la seva energia passant per els entranyables 
tangos. 
 

 Boy 

 Scotland The Brave 

 Morrison’s Jig 

 Irish Stew in the Morning 

 Auld Lang Syne 

 Hava Nagila 

 Lena Malaja 

 Por una Cabeza 

 Volver 

 La Cucaracha 
 

Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

 

Divendres 24 de juliol de 2020, a les 19 h  

Carrer de la Vall – Barri antic  

L’ERA  

David Font Bernet (Guitarra clàssica i ambientació sonora)  
Emma Riba Santuré (Dansa)  
Xavier Pérez Torrent (Dansa i narració)  
 
Vestida de Mar  

 “Vestida de mar” és una peça multidisciplinària inspirada en la mort de la poeta 
argentina Alfonsina Storni. El suïcidi llançant-se al mar de l’eminència modernista 
després de la depressió que li va crear el càncer de mama inspira el tema principal de la 
peça: el dolor causat pel dolor sentit. Això dóna imatge a la relació de la muntanya, 
lluny i estàtica, amb el mar, sempre en moviment. Tot immers en un doble diàleg on 



 

 

 

 

també trobem el patiment del fill de l’escriptora, desconsolat per la decisió ferma i 
immòbil de la seva mare, com la muntanya, perseguida sense fi ni esperança pel mar. 
 
Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

 

Divendres 24 de juliol de 2020, a les 19 h  

Avinguda Meritxell (davant CCA)  

BLUE NOTE  

Guillem Tudó (veu i saxo)  
Teresina Serra (teclat)  
 
Blue note  

Versions amb saxo, veu i piano dels estàndards del jazz, blues i swing més coneguts. 
Reviure i gaudir de records del passat amb les melodies que formen part de la nostra 
cultura és un dels nostres objectius. 
 

 Blue moon, Moon river, Fly me to the moon, La vie en rose, etc.  
 
Regidoria: Guillem Tudó (+376) 384 889 

 

 

 

Divendres 24 de juliol de 2020, a les 19 h  

Riberaygua - Travesseres (en front de l'Hotel Tívoli) 

B-SHARP  

Cynthia Lim (veu)   
Alex Bagaria (guitarra)  
Elias Porter (violí)  
 
El seu repertori es basa els estàndards del jazz, oferint un música idònia per crear un 
clima relaxat i distès.  

  

Regidoria: Joan Hernández (+376) 322 887 



 

 

 

 

LA MASSANA  

Divendres 31 de juliol de 2020, a les 19 h  

Prat del Colat  

VITTOSKY  

Vito Serrano & Vito Jr  
 

LIVE MODULAR Session 

Ampli ventall de registres musicals mitjançant la mescla clàssica de disc-jockey 
(chillout, deep house, pop rock, etc .) adaptant-lo al temps i al públic. 
 
Més de 20 anys experimentant els sons digitals i analògics i amb la col·laboració del 
meu fill, la nostra performance on utilitzem seqüenciadors, samplers, sintetitzadors i 
pianos anàlegs, creant un ambient màgic. 
 
Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

 

Dissabte 1 d’agost de 2020, a les 12.30 h  

Prat del Colat  

PATXI LEIVA 

 

Andorfines  

Patxi Leiva aprofundeix en les històries i potencia les teves emocions. L’energia positiva 
que transmet el seu treball, fa que el teu cervell alliberi endorfines i rebis una pujada 
d’energia i de bon rotllo. Andorfines és un espectacle pensat per a interactuar amb els 
vianants dels carrers del país, amb endorfines made in Andorra.   
 
Regidoria: Joan Hernández (+376) 322 887 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diumenge 2 d’agost de 2020, a les 19 h  

Prat del Colat  

TROBAFOLLS  

Postures textuals - Pessics de literatura eròtica medieval 

 
Poesia eròtica medieval a partir de poesia medieval i de textos extrets del llibre “Speculum al 
foder”. 
Es tracta d’un llibre medieval català del segle XIV, d’autor anònim, que es pot traduir al 
català actual per Mirall del fotre”, també conegut com el Kamasutra català, i pretén ser un 
tractat sobre les bones maneres sexuals. 
 
 
Regidoria: Joan Hernández (+376) 322 887 



 

 

 

 

ENCAMP 

Dilluns 3 d’agost de 2020, a les 19 h  

Plaça de Sant Miquel   

ELS IMPOSSIBLES DEL SWING  

Manel Soriano (guitarra acústica i  veu)  
Elias Porter (violí)  
Oscar Llauradó (contrabaix)  

 
Els Impossibles del Swing Trio, és un grup resultant de la fusió de dos grups: Manu & 
The Vodka’s i Scarlett & The Brotherhood, i que proposen una fusió de swing, Rock and 
Roll, boleros, ranxeres, música tradicional dels Pirineus, … arranjats amb instruments 
acústics de cordes (guitarra acústica, violí i contrabaix), sense límits estilístics, per això 
són “Els Impossibles”. 
 
Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

Dimarts 4 d’agost de 2020, a les 19 h  

Plaça de Sant Miquel   

LADY SCARLETT 

Laura Estiarte (veu, ukelele i guitarra) 
Robert Pujol (guitarra, veus) 
Oscar Llauradó (contrabaix i veus)  

 
Lady Scarlett és el format de trio del grup, The Scarlett Brotherhood.  
Els instruments acústics de cordes són part de la identitat del grup que, inspirats en la 
música tradicional d’Irlanda i del sud dels Estats Units, va decidir oferir una proposta 
artística única al ritme del banjo, la guitarra, la mandolina, l’harmònica, el violí, 
l’ukelele i el contrabaix, amb gèneres musicals com ara blues, folk, bluegrass, gòspel i 
country. 
 

Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dimecres 5 d’agost de 2020, a les 16 h  

Plaça de l’església del Pas de la Casa  

JAMP 

Amparo Frau (veu)  
Jonhy Marchan (guitarra, piano, ukelele, baix o veu)  
 
Busquem arribar al cor de la gent ja sigui rient o ficant la pell de gallina. La participació 
del públic és essencial en les nostres actuacions ja que ens agrada interactuar amb el 
nostre públic. 
L’Amparo es la front woman de JAMP i la seva veu i el seu carisma, fa que la gent 
gaudeixi d’una gran vetllada allà on vagi. 
 

Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

Dijous 6 d’agost de 2020, a les 16 h  

Plaça de l’església del Pas de la Casa  

Teresina BDO 

Teresina Serra (teclat)  
 
La pianista Teresina Serra ens interpreta bandes sonores originals del segle XXI al 
piano per aproximar al públic les cançons del setè art.  
 

 River flows on you de Yiruma  

 Shallow de Lady Gaga  

 City of Stars de Justin Hurwitz  

 Skyfall d’Adele  

 A thousand years de Christina Perri  
 
Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 
 
 
 
 

 

 

 

CANILLO 



 

 

 

 

Dimarts 11 d’agost de 2020, a les 20 h  

Placeta del Pui  

JORDI CLARET SOLO  

Jordi Claret (violoncel)  

 
Jordi Claret posa el toc clàssic al cicle ON-CARRER, amb la interpretació de la Suite 
núm. 1 de Bach.  Una proposta intimista per viure en una placeta d’un dels barris antics 
més acollidors del Principat.  
 
Regidoria: Joan Hernández (+376) 322 887 

 

 

Dijous 13 d’agost de 2020, a les 20 h  

Plaça del Prat del riu  

HAPPY GO LUCKY  

Eva Gómez (veu i guitarra)  
Charles Alsina (teclat)  
 
El duet piano-veu «Happy go lucky » us proposa un viatge musical a través dels 
estàndards del jazz, des dels anys ’30 fins als hits d’avui. 
Interpreten versions dels mítics Ray Charles, B.B King, Louis Armstrong, Bill 
Withers..., així com temes popularitzats per les dives del jazz vocal : Ella Fitzgerald, 
Billie Holliday, Etta James i altres més actuals com els de Amy Winehouse, Alicia Keys 
o Gnarls Barkley. 
 
Regidoria: Joan Hernández (+376) 322 887 

 
 
 

Divendres 14 d’agost de 2020, a les 20 h  

Parc davant església del Tarter 

Richy vuelcom DJ 

"richy vuelcom" és dj i productor del país des de fa més de 20 anys. Ha actuat en quasi 
tots els espais del país, com els locals, i les discoteques, les festes majors, les terrasses, 
als museus, i a inauguracions entre altres. Farà sessions de música electrònica en un 
entorn i horari poc habitual per apropar aquest música al públic en general.  
 
Regidoria: Joan Hernández (+376) 322 887 

 

 



 

 

 

 

ESCALDES-ENGORDANY 

Dilluns 17 d’agost de 2020, a les 19 h  

Parc Prat del Roure  

DJ JOHN HOLT  

 
L’artista presenta un set de música electrònica de gènere House i Funky, amb un 
repertori molt popular, per apropar el gènere al públic en general, sense identificar-la 
amb les festes nocturnes i en una vessant més cultural.  
 
Regidoria: Guillem Tudó (+376) 384 889 

 
 

Dimarts 18 d’agost de 2020, a les 19 h  

Parc Prat del Roure  

ANTÒNIA DARKNESS  

Santi Casas (baix i veu)  
Alain Bonell (guitarra acústica) 
Jordi Casamajor (bateria)  
Marc Garcés (viola) 
 
Les Antònies Darkness són un grup musical d’Andorra de recent creació. Es van formar 
durant el mes d’octubre de l’any 2018 a Canillo, Andorra. Els tres membres d’aquest 
grup musical formen part del claustre de l’Escola de Maternal i Primera Ensenyança de 
Canillo, i el seu nom és un joc de paraules en homenatge a la pròpia directora del 
centre, la senyora Antònia Darnés, que va animar a la creació del grup musical per part 
dels tres mestres i al qual ha donat suport incondicional des de la seva creació, 
engrescant-los a tocar en diverses festes escolars adreçades tant a pares com a alumnes. 
Tant en Santi Casas com en Jordi Casamajor tenen una àmplia trajectòria en l’escena 
musical i artística del país, incorporant l’empenta i la il·lusió de l’Alain Bonell en aquest 
projecte. A mitjans de 2020 s’incorpora el violista Marc Garcés. 
El repertori es basa principalment en versions de pop-rock revisades sota un punt de 
vista més acústic i folk.  
 

Regidoria: Guillem Tudó (+376) 384 889 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dimecres 19 d’agost de 2020, a les 19 h  

Parc Prat del Roure  

ELS PALI  

Miguel palacions (veu i guitarra)  
David Amat (saxo i flauta travessera)  
Toni Fernández (baix elèctric)  
 
Els Pali ofereixen un concert on es barregen cançons amb versions de música 
espanyola, fusionen diversos estils com la rumba, el flamen, el funky, entre altres, 
creant un coktail de peces tranquil·les i íntimes amb d’altres molt més animades per fer 
ballar al públic.  
 

Regidoria: Guillem Tudó (+376) 384 889 

 

 

Dijous 20 d’agost de 2020, a les 19 h  

Parc Prat del Roure  

TERESINA CHILDSONGS  

Teresina Serra (teclat)  
 
Adreçat als infants, l’artista ens proposa un petit recorregut pel món Disney a través del 

piano on pares i fills podran gaudir conjuntament.  

 Married Life (Up) de Michael Giacchino  

 I see the light (Rapunzel), A whole new world (Aladdin) i Beauty and the Beast d’ 
Alan Menken  

 Let it go (Frozen) de K. Anderson - R. Lopez  

 Circle of life (Lion King) d’Elton John  
 

Regidoria: Guillem Tudó (+376) 384 889 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Divendres 21 d’agost de 2020, a les 19 h  

Parc Prat del Roure  

TUDOS’ BAND 

Guillem Tudó (veu i saxo)  
Oriol Tudó (guitarra)  
Adrià Tudó (percussió)  
 
Proposta musical que inclou grans èxits de la música pop/rock de grans cantants com 
George Michael, Queen i Elvis Presley. 

 Can’t help Falling in love with you d’Elvis Presley  

 Wake me up before you go go devGeorge Michael  

 Crazy little thing called love de vQueen  

 It’s a Hartache deBonnie Tyler  

 For once in my life d’Stevie Wonder  

 Cheek to Cheek d’ Irving Berlin  

 Blue moon de Frank Sinatra 
 

Regidoria: Guillem Tudó (+376) 384 889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORDINO 

Dimecres 26 d’agost de 2020, a les 19 h  

Plaça major 

LA PECERA  

Juli Barrero (veu i guitarra)  
Héctor Pérez (veu i guitarra) 
 
Héctor Pérez i Juli Barrero han apostat per interactuar amb el públic. A través d’una 
peixera, el públic assistent va escollint les peces per sorteig o les interpretacions es fan a 
través de peticions i es convida al públic a cantar com si fos un karaoke en viu. 
S’interpreten peces del pop rock dels anys 80 i 90.  
 

Regidoria: Mònica Vega (+376) 379 928 

 

 

Dimecres 26 d’agost de 2020, a les 19 h  

Plaça Prat del Call  

GUILLEM TUDÓ  

Guillem tudó (veu i saxo)  
 
EL SWING AMERICÀ DELS 60 ALS 80  

El swing americà dels 60 als 80, és una proposta musical amb veu i saxofon, que 
permet reviure els clàssics del swing i del jazz de les últimes dècades del s. XX. Captivar 
el públic i fer-los gaudir d’un moment musical amb el record de melodies conegudes 
que han format part, tard o d’hora, de la nostra cultura. 
 

 When you’re smiling de Louis Amstrong  

 Fly me to the moon de Frank Sinatra  

 I’ve got the world on a string de Frank Sinatra  

 Blue moon de Billie Holiday  

 Come fly with me de Frank Sinatra  

 Let’s twiat again de Chubby Checker  

 Cheek to Cheek d’Irving Berlin 
 

Regidoria: Guillem Tudó (+376) 384 889 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dimecres 26 d’agost de 2020, a les 19 h  

Jardins Plandolit 

JOSEP BRACERO SOLO  

Josep Bracero (viola)  
 
Un programa centrat amb les suites de Bach per a violoncel sol, interpretades amb la 
viola. Després de cada dansa i de manera enllaçada, l’artista farà una improvisació faria 
sobre la mateixa peça, oferint una interpretació personal de la música escoltada. Cada 
passi tindrà una improvisació diferent de la mateixa suite de Bach.  
 

 

Regidoria: Teresa Areny (+376) 336 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contacte 
 

Cap de producció  

Teresa Areny (+376) 336 134 

produccioonca@gmail.com  

 

Xarxes i adjunta a la producció  

Mònica Vega (+376) 379 928 

foncaproduccio@gmail.com  

 

Equip organització i producció  

Joan Hernández (+376) 379 928 

 

Suport regidoria  

Guillem Tudó (+376) 384 889 

 

 

 

 

www.onca.ad  

www.facebook.com/fundacioonca  

w.w.w.twitter.com/FundacioONCA  

www.instagram.com/fundacioonca  
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