
Museu Ca n’Ortadó
Plaça de Sant Ramon, 23-24

Sala Enric Granados
Plaça Enric Granados, 1

Museu d’Art de Cerdanyola - Can Domènech
Carrer de Sant Martí, 88

Informació:
Museu d’Art de Cerdanyola - 93 591 41 30
Museu d’Història de Cerdanyola - 93 580 45 00 / 93 692 33 22 
Biblioteca Central, Sala Enric Granados - 93 580 76 02
Ateneu de Cerdanyola - 93 591 41 33 
http//: www.cerdanyola.cat

7è cicle 
de Concerts

a CERDANYOLA
del 22 de juny 

al 5 de juliol de 2018

Entrada gratuïta amb aforament limitat

Amb el suport de:



Presentem el setè cicle Artpegi on la música 
i el patrimoni són els grans protagonistes. 
Alguns dels indrets emblemàtics de la ciutat 

s’ompliran de música en directe on es podrà gaudir 
de quatre propostes  d’alta qualitat artística que 
faran úniques les nits d’estiu. Un cop més l’Artpegi 
donarà sortida a nous valors de la música amb la 
col·laboració d’entitats de renom com el Trinity 
College London o el concurs Maria Canals. 

Divendres 22 de juny, a les 21 h. 
a la Sala Enric Granados
RECITAL DE PIANO,  
a càrrec  
d’Alberto Menjón,
guanyador espanyol del  
Concurs Internacional de Piano 
Maria Canals 
(Col·laboració del Trinity College)

Dissabte 30 de juny, a les 22 h. 
als Jardins del Museu d’Art de Cerdanyola,
DE LA CARMELA
Queralt Lahoz, veu; Daniel Felices, guitarra i veu; 
Carlos Felices, contrabaix; Sergio Martin, percussió.
El projecte DE 
LA CARMELA 
neix al 2014 
presentant-se amb 
força al panorama 
musical barceloní. 
La melismàtica veu 
de Queralt Lahoz i 
el toc inconfusible 
de Daniel Felices 
s’uneixen per 
a construir un 
veritable tribut a 
l’elegància i la bellessa. En aquesta ocasió es presenten amb 
format quartet afegint el pes de Carlos Felices al contrabaix i el 
bategar de  Sergio Martin a la percussió.
Una explosió d’estils des de la cumbia, la salsa, la rumba i el funk.

Diumenge 1 de juliol, 21 h. Jardins del 
Museu d’Història de Cerdanyola. Ca n’Ortadó
ENLLÀ. Kepa Junkera – Josep Maria Ribelles

Kepa Junkera, trikitixa; Josep Maria Ribelles, arpa; 
Arnau Obiols, percussió; Patri García, Xavier Rota 
“Ballaveu”, veus. 

Enllà és el nou treball del gran arpista català Josep Maria 
Ribelles, un dels arpistes folk amb més projecció a nivell 
nacional i internacional, en una producció del compositor i 
mestre de la trikitixa, Kepa Junkera.

Dijous 5 de juliol, 21.30 h. Jardins del 
Museu d’Història de Cerdanyola. Ca n’Ortadó 
CALMA. Jesús Guerrero
Jesús Guerrero, Guitarra; Nene Maya, Baix Elèctric; 
Paco De Mode, Percussió; Alba Carmona, Artista convidada 

Aquest virtuós de la guitarra nascut a la illa de San Fernando 
torna a Barcelona després d’interpretar el seu repertori en 
festivals com el de Jerez, la Biennal de Flamenc de Sevilla 
i la Suma Flamenca, a Madrid, i després de presentar el seu 
disc “Calma” al Palau de la Música Catalana l’any passat en 
el marc del cicle Mestres de la Guitarra.


