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22.05.2022 / 12h Plaça de l’Ajuntament JAN CRUZ BAND
Versions musicals dels 80 fins a dia d’avui encapçalada per l’artista de Vallmoll.

12.06.2022 / 12h
Plaça de l’Ajuntament THE DENIM RIPS
Banda musical completament acústica, nascuda l’any 2017 a Les Borges Blanques, que transmet el millor 
estil tradicional americà dels anys 30 i 40.

23.06.2022 / 21h
Plaça de l’Ajuntament PIRATAS RUMBERSIONS
Banda nascuda l’any 2017 des del cor de Barcelona i el seu extraradi integrada per membres de grups de 
talla internacional com són Muchachito bombo infierno, Rosario o La Kinky Beat.

09.07.2022 / 22h
Plaça de l’Ajuntament Monòleg a càrrec de GUILLEM ESTADELLA
Humorista del Penedès amb experiència a emissores com SER Catalunya, Digital Hits FM, Onda Cero, 
RAC 105 i RAC1.

22.07.2022 / 23:59h
Pista poliesportiva Duet de VERGÜENZA AJENA + PEPET I MARIETA
Vergüenza Ajena, grup rumbero tarragoní.
Pepet i Marieta, grup format per músics de banda i banda del riu Sénia que a l’estiu del 2014 treu el seu 
millor èxit “Corre l’estiu”, la cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio.

23.07.2022 / 23:59h
Pista poliesportiva HOTEL FLAMINGO
El particular homenatge de la companyia Clownic, als seus pares teatrals, el Tricicle.

24.07.2022 / 22:00h
Plaça de l’Ajuntament IMPROSHOW
La companyia de teatre barcelonina que setmanalment és vista per centenars de persones a la capital, 
durà a terme la seva obra de teatre d’improvisació característica.

14.08.2022 / 23:00h
Urbanització La Font de la Roca CABARET
Actuació per gaudir de la mítica Nit del Paral·lo Barcelonès amb humor, màgia, ball i molts riures.

11.09.2022 / 20:00h
Rentadors municipals AL SAFAREIG
Un espectacle de la companyia vallenca “Teatralitzat” que reivindica l'espai històric dels rentadors i que 
dona veu a les nostres mares, àvies i referents. Teatre i música en directe per tornar a donar vida als 
safareigs.
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