
 
Cobla Maricel 

 

 
Dia Universal de la Sardana 2012. Foto d’Anna Ballesteros 

La Cobla Maricel és una jove formació musical sitgetana, que va iniciar el seu camí 
el desembre del 2008,  amb la voluntat d'enriquir i potenciar la música per a cobla.  

La cobla està especialitzada en audicions, ballades de sardanes, concerts de 
música per a cobla, balls vuitcentistes, concursos de colles sardanistes, etc. Així, 
el seu principal objectiu és donar a conèixer la música popular i tradicional 
catalana al màxim número de persones possible i amb la màxima qualitat. 

Entre les seves altres  iniciatives en destaca com aconseguida ja,   l’edició d’un 
disc de sardanes del seu director Jordi Paulí que s’ha portat a terme amb un 
micromecenatge obert i participatiu. 

També en un treball de recuperació dels nostres clàssics, l’espectacle “Conta’m un 
Conte” permet descobrir la vida i la música d'Eduard Toldrà als més menuts a 
través d'una rondalla, amb acompanyament musical en directe de la Cobla Maricel. 

 

30  de juny de 2013 
12,30 hores, a la Plaça de l’Ateneu de Lavern 
Cobla Maricel. Concert i ballada de sardanes 

Entrada gratuïta 

 
 

 
 

 
Sàndalo 

 

 
 
 

El Trio Sàndalo és un grup composat de teclats i i veu, baix  i veu una 
cantant que es dediquen a amenitzar esdeveniments de tota mena però que 
en aquest cas s’adapta perfectament el seu estil versàtil a una vesprada 
festiva de ball de Festa Major. 

Amb un bon equip de so i llum enguany a Subirats i més concretament a la 
Pista Poliesportiva de Casablanca al Barri de St. Joan amenitzaran la vesprada 
de divendres dins el marc del cap de setmana de la Festa Major.  

La seva música es una mica de tot, des d’un pasodoble a versions de  Lady 
Gaga, passant per ranxeres, cúmbies, etc i portant l’animació en l’àmbit festiu 
arreu de Catalunya. 

 
 

12 de juliol de 2013 
23 hores, Pista poliesportiva de la Urbanització 

Casablanca. Barri de St. Joan 
Orquestra Sàndalo. Ball de Festa Major 

Entrada gratuïta 
 

 
 

 
 



Dia i Nit 
 

 

 

 

Dia i Nit és una petita orquestra amb molta marxa, professionalitat i 
dinamisme.Com diuen ells,- som una família, i portem al món de la música des de 
fa 15 anys, posant totes les nostres ganes perquè cada esdeveniment sigui únic i 
especial.  

 

Dia i Nit actua per tota Catalunya , amb música de tot tipus i per a públic és de 
totes les edats, perquè tots ballin al nostre ritme: sia un petit concert previ, ball de 
saló, festa major o marxa per a la joventut. I no els importa perllongar-ho mes enllà 
del temps acordat si veiem que la festa segueix i que el nostre públic té ganes de 
més.  

 

En la nostra musica de Festa major hio ha de tot, boleros, pasodoble, chachachá, 
cumbias, rumbes, fox-trot, swing, cançons actuals... sobretot durant la primera part 
de l'espectacle. La segona es reserva per als temes més marchosos d'artistes com 
La Oreja de Van Gogh, Celtas Cortos, Mago de Oz, Estopa, cançons mítiques dels 
60 i els 70... i molt més..... 

 

27 de juliol de 2013  
23 hores, a la Plaça de la Font de la Urb. Can Ross ell  
Grup Dia i Nit. Sopar, Concert i Ball de Festa Majo r 

Entrada gratuïta al concert 
 

 
 
 

Sense Sal 
 
 

 
 

Sense Sal és un projecte de 8 amics de Terrassa i voltants. El grup va ser creat 
un d'aquells dies tristos i avorrits d'hivern del 2009 per dos germans, l'Ignasi 
Cabanes (guitarra, ukelele, acordió i veus) i en Martí Cabanes ((ukelele, 
guitarra i veu principal). Ben aviat se'ls va afegir l'Albert Bach a la bateria, la 
Cristina Martínez com a teclista, en Salvador Cañadell com a baix, en Pep 
Tormos com a trompetista, l'Ana Moya com a violinista  i l'Alícia Rey com a 
guitarrista i cantant.  

Tot i la seva joventut Sense Sal ha guanyat alguns premis: Premi Enderrock al 
millor grup català dins del concurs Embrió, de Boca Nord, al 2010 i la vint-i-
dosena edició del Concurs AMFIROCK de Parets del Vallès el 2011. Aquesta 
temporada d’estiu els podrem veure també a Cerdanyola del Vallès,  
Santpedor, Prats de Rei, Terrassa, Vic, Balaguer, La Granadella i a Barcelona 
a la propera Festa Major de Gràcia. 

 
 

 
28 de juny de 2013 

23 hores, plaça de la Verge dels Pobres de Can Cart ró 
Sopar i revetlla de St. Pere 

Sense Sal. Musica catalana actual. 
Entrada gratuïta al concert 

 

 



 

Nits a la Fresca 2013: 

 

El resultat desigual de l’assistència als concerts de l’any passat, ens va 
aconsellar de demanar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que 
subvenciona el cicle conjuntament amb els ajuntaments, una major 
amplitud en el període de celebració dels actes de les Nits a la Fresca pel 
2013 i una major amplitud en el ventall de possibilitats. 

Explicades les raons de la nostra petició,  hem d’agrair al conseller 
Raimon Gusi, responsable de Cultura del CCAP, la seva bona disposició i 
un canvi en les normes que ens han permès una programació més àmplia, 
adaptable al municipi i que ens evita coincidències amb esdeveniments 
notables de caràcter comarcal i atractiu multitudinari. 

Per la nostra banda i d’acord amb entitats de cada nucli a qui els vam 
demanar propostes, ens ha permès fer  una programació diferent que 
esperem sigui plaent a tothom. 

Jo us convido a que vingueu a escoltar i participar, els nostres nuclis no 
són pas tan allunyats uns dels altres,  i els dies estiuencs i les vetllades 
fresques conviden a la gresca en les festes tradicionals o les trobades de 
barri al voltant d’una taula. 

Us hi esperem! 

 
 
Lluís Ràfols 
Regidor de Cultura 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mar Endins 
 

 

Mar Endins neix a finals de l’any 1979. L’impulsor de la seva creació va ser en 
Francesc Salse. Els seus primers 13 components provenien de l’orfeó Santa 
Tecla on en un descans d’una actuació de l’Orfeó, i en mànigues de camisa 
varen cantar dues cançons: La perla de Cuba i El meu avi. 

L’any 1984 van enregistrar el seu primer disc, el 85 participen per primer cop a 
la Trobada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. 

De discs en gravaran més d’una dotzena   i tornaran a diverses trobades a 
Calella. 

El  86 el grup es redueix a 7 i dos anys després  fan el seu primer concert al 
Palau de la Música, on hi tornaran el 1991, el 92, el 95 i el 2005 quan celebren 
el 25è aniversari del grup. L’any següent  i amb la gravació d’aquest concert 
editaran el primer CD d’havaneres del nostre país 

Avui després d’aquests 25 anys de portar l’havanera a tants i tants indrets, a 
tants i tants escenaris, la il·lusió de Mar Endins resta intacta, portant un 
missatge de sentiment amb aquestes cançons humils i senzilles, que ens 
parlen de coses tan properes com  l’amor, l’amistat, la nostàlgia, els records, el 
mar, els mariners, les barques, els pescadors.  

 
13 d’octubre de 2013 

18 hores, al Patronat Familiar dels Casots  
Mar Endins. Concert d’Havaneres 

Entrada gratuïta al concert 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
NITS A LA FRESCA A SUBIRATS 2013 

 
28 de juny de 2013 
23 hores, plaça de la Verge dels Pobres de Can Cart ró 
Sopar i revetlla de St. Pere 
Sense Sal . Musica catalana actual 
Entrada gratuïta al concert 
 
30 de juny de 2013 
12,30 hores, a la Plaça de l’Ateneu de Lavern 
Cobla Mar i Cel. Concert i ballada de sardanes 
Entrada gratuïta 

 
12 de juliol de 2013 
23 hores, Pista poliesportiva de la Urbanització     
Casablanca. Barri de St. Joan 
Orquestra Sàndalo. Ball de Festa Major 
Entrada gratuïta 
 
27 de juliol de 2013 
23 hores, a la Plaça de la Font de la Urb. Can Ross ell 
Grup Dia i Nit. Sopar, Concert i Ball de Festa Majo r 
Entrada gratuïta al concert 
 

                    13 d’octubre de 2013 
18 hores, al Patronat Familiar dels Casots  
Mar Endins. Concert d’Havaneres  
Entrada gratuïta 

 

 Ajuntament de Subirats 
Regidoria de Cultura 
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