
Del 3 de juny al 30 de juliol de 2022
Sant Vicenç dels Horts



Estiu de Cultura, verano de vida
Unir en una misma frase las palabras estiu y cultura es apelar a la alegría de 
vivir, tan necesaria últimamente. Este año celebramos el 10º aniversario de esta 
programación cultural, pensada para compartir espectáculos. 
Durante los meses de junio y julio, Sant Vicenç dels Horts vuelve a contar, con 
total normalidad, con conciertos tributo que, lejos de la nostalgia, nos hacen 
celebrar quiénes somos, y con espectáculos de pequeño formato, que remueven 
sensaciones de manera más íntima, pero igualmente compartida. En total, una 
veintena de propuestas que, como prólogo de la Festa Major d’Estiu, se extende-
rán por diferentes escenarios vicentinos al aire libre. 
Todos los espectáculos son gratuitos. Compartirlos con vosotros y vosotras, no 
tiene precio. 
¡Feliz Estiu de Cultura!

Estiu de Cultura, estiu de vida
Unir en una mateixa frase les paraules estiu i cultura és apel·lar a l’alegria de 
viure, tan necessària darrerament. Enguany celebrem el 10è aniversari d’aquesta 
programació cultural, pensada per compartir espectacles. 
Durant els mesos de juny i juliol, Sant Vicenç dels Horts torna a comptar, amb 
total normalitat, amb concerts tribut que, lluny de la nostàlgia, ens fan celebrar 
allò que som amb espectacles de petit format, que remouen sensacions de la ma-
nera més íntima, però igualment compartida. En total, us oferim una vintena de 
propostes que, com a pròleg de la Festa Major d’Estiu, s’escamparan per diferents 
escenaris vicentins a l’aire lliure. 
Tots els espectacles són gratuïts. Compartir-los amb vosaltres no té preu. 

       Feliç Estiu de Cultura!

Paqui Capellades   
Regidora de Promoció 
de la ciutat

Miguel Comino
L’alcalde 

Isidre Bautista 
Regidor de Cultura



Divendres 3 de juny, a les 22 h 

Concert tribut doble 
a U2 amb Please, 
i a The Police, 
amb Synchronicity

LLOC: parc del Mamut Venux

Dissabte 4 de juny, a les 22 h 

Concert amb cançons de la Mediterrània: 
fados, boleros i cançó catalana.

Vents de terra i mar, 

amb Íngrid Morral i Terra Blava

LLOC: plaça de la Vila 



Divendres 10 de juny, a les 22 h 

Concert tribut 

a ABBA 

amb The Gold Experience
LLOC: parc del Mamut Venux

Dissabte 11 de juny, a les 22 h 

Concert de pop-rock 

amb La Helen. 
Guanyadora de la segona edició 
del festival XS, presenta el seu primer 
EP de pop intimista Oro Negro.

LLOC: plaça de la Vila 



Divendres 17 de juny, a les 22 h 

Concert  tribut 
a Mecano 
amb Héroes de la Antártida

LLOC: parc del Mamut Venux

Dissabte 18 de juny, a les 22 h 

Concert clàssic 
amb música d’Henry Purcell,
inspirada en l’obra El somni d’una nit d’estiu, 
de William Shakespeare, 
amb la Jove Orquestra de Cerdanyola 
i la soprano Núria Dardinyà.

LLOC: plaça de la Vila 



Dijous 23 de juny, 
revetlla de Sant Joan 
A les 23.30 h, concert amb el grup de versions 
La banda del coche rojo
A les 2 h, DJ
A les 4 h, Festa de l’Escuma
A les 4.30 h, fi de festa i recollida 

LLOC: plaça de Narcís Lunes



Dissabte 25 de juny, a les 22 h 

Concert de swing i clàssics americans 

amb The Hot Swing Machine

LLOC: plaça de la Vila

Divendres 1 de juliol, a les 22 h

Concert tribut 

a El último de la fila 

amb Insurección

LLOC: parc del Mamut Venux



Dissabte 2 de juliol, a les 22 h

Nits a la fresca. 

Ballada de sardanes 

amb la Cobla del Baix Llobregat

LLOC:  parc del Mamut Venux

Divendres 8 de juliol, a les 22 h

Concert tribut 

a Queen
amb A nigth at the opera

LLOC: parc 
del Mamut Venux



Dissabte 9 de juliol, a les 20 h

13è Festival de Jam-sessions 

amb combos dels alumnes 

de l’ESMUC 

i de l’ESEM Taller de Músics

LLOC: plaça 
de Joan Prats i Escala

Dissabte 9 de juliol, a les 22 h

Concert de pop espanyol aflamencat 

amb Paula Domínguez 
& Flamenco Fusión

LLOC: plaça de la Vila



Dissabte 9 de juliol, a les 22 h

Nits a la fresca. 

Ballada de sardanes 

amb la Cobla Baix Llobregat
LLOC: plaça de Narcís Lunes

Divendres 15 de juliol, a les 22 h

Concert tribut 

a Bruce Springsteen 

amb Born to band
LLOC: parc del Mamut Venux



Dissabte 16 de juliol, a les 20 h

13è Festival de Jam-session 

amb combos dels alumnes del Conservatori 
Superior del Liceu 

i d’El Musical de Bellaterra

LLOC: plaça de Vila Vella

Dissabte 16 de juliol, a les 22 h

Concert de blues i R&B 

amb Miguel Talavera Group

LLOC: plaça de la Vila



Dissabte 16 de juliol, a les 22 h

Nits a la fresca. 

Ballada de sardanes
amb la Cobla Vila d’Olesa

LLOC: plaça de Narcís Lunes

Dissabte 23 de juliol, a les 20 h

13è Festival de Jam-session 
amb combos dels alumnes 

de l’Escola Superior Jam Session 

i de The International 
Friends Quintet

LLOC: Can Comamala



Dissabte 23 de juliol, a les 22 h

Nits a la fresca. 

Ballada de sardanes 

amb la Cobla Vila d’Olesa

LLOC: parc del Mamut Venux

Dissabte 30 de juliol, a les 22 h

Nits a la fresca. 

Ballada de sardanes
 amb la Cobla Vila d’Olesa

LLOC: plaça de Narcís Lunes



Totes les activitats són gratuïtes

Organització: 
Ajuntament | Agrupació Sardanista Sant Vicenç dels Horts 
| Escola de Música Sant Vicenç | Jazz Club La Vicentina



@AjuntamentSVH


