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Dissabte 27 d’agost
31 FAM | 01.00 h Pavelló Firal
31 FAM, la banda formada per Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA i Ban-
dam, que ha sabut apropar-se al públic més jove amant del rap, Danceha-
ll, Funky i R&B, estils que la banda ha sabut mesclar i crear així una sono-
ritat pròpia cantant en diferents idiomes com el català, castellà i anglès. 
Després de penjar el cartell de no hi ha entrades en repetides ocasions en 
sales com l’Apolo o Razzmataz i actuar en festivals tan importants com el 
Share Festival, el Madrid Salvaje o el Cruilla XXS i haver compartit escena-
ri en artistes com C. Tangana i Mikel Delacalle, 31 FAM actuen per primer 
cop a les Festes de la Cinta per omplir el Parc de la música més de moda 
del moment.

BBy Balí i Aka Pedro | 02.00 h Pavelló Firal
BBy Balí i Aka Pedro, dos joves coneguts tortosins continuaran la nit de sons urbans amb una mostra de les seves 
lletres i rimes, demostrant així la seva habilitat a l’hora de compondre lletres i bases pròpies, fent arribar així a les 
nostres terres els sons del trap i el rap de més última generació.

Divendres 2 de setembre. Nit Eufòparc
Miki Nuñez | 23.30 h Passeig central del parc Teodor Gonzàlez
Després de la seva participació en el talent musical Operación Triunfo, el seu 
pas per Eurovisió amb la coneguda i marxosa cançó La Venda i esdevenir el 
mestre de cerimònies del programa de TV3, Eufòria. Miki Nuñez arriba a les 
festes de la Cinta per presentar la seva gira Tour Iceberg, i omplir de xalera i 
bon rotllo el Parc Municipal amb la fusió de tocs mestissos, soul, ska, reggae i 
el millor pop-rock que és el seu principal tret identificatiu. El seu últim àlbum 
d’estudi, Iceberg i autèntics himnes com La Venda o  Me vale aconsegueixen 
que el públic no pare de ballar i moure’s a cada concert, així ens demostrarà 
Miki Nuñez, perquè s’ha convertit en un dels artistes joves amb més talent i 
qualitat de directe del panorama musical actual.

Lildami | 00.45 h Passeig central del parc Teodor Gonzàlez
Aterren a Tortosa els sons més urbans i trencadors del panorama musical català. Amb 
un missatge allunyat de les drogues i del sexisme, Lildami s’ha convertit en el porta-
veu de la música urbana cantada en català. Si l’any 2021 va ser un any trepidant per 
Lildami arran de la publicació del seu segon disc d’estudi, Viatge en espiral i amb una 
gira que el va portar a actuar a més de 50 escenaris, aquest 2022 segueix l’energia 
imparable que el caracteritza. Lildami és l’únic artista de l’escena que ha guanyat el 
Premi Cerverí a millor lletra, el 2019, i dos anys consecutius el Premi Enderrock a mi-
llor artista de hip-hop i de músiques urbanes.

Clàudia Xiva i Pep Muntanyola | 23.00 h Passeig central del parc Teodor Gonzàlez
Arriben en directe a les festes de la Cinta per delectar als seguidors més incondicionals.

Dissabte 3 de setembre
Los Rebeldes, a la Gran Festa Imagina Ràdio
00.45 h Recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell

A la Barcelona del 1979, després de 2 anys compaginant actuacions en solitari i amb 
el seu primer grup (Chocopolvo), Carlos Segarra funda LOS REBELDES juntament 
amb Aurelio Morata i Moisés Sorolla. En aquests 40 anys de carrera, LOS REBELDES 
freguen el milió de discos venuts i figuren a les enciclopèdies de rock com la pri-
mera i més important banda de rockabilly del panorama musical. Amb el temps, 
les seves composicions s’han anat obrint a altres influències com el soul, el surf o 
el swing, configurant un estil propi molt marcat per la veu inconfusible de Carlos 
Segarra. De totes maneres, posats a etiquetar, el més exacte seria dir que la seva 
música és “només rock&roll”. 

Diumenge 4 de setembre
ELS CATARRES  | 23.30 h Parc Municipal Teodor Gonzàlez
El panorama musical actual català no s’entendria sense Els Catarres, aquest grup ha 
estat el causant del ressorgiment de la música festiva del pop català, un grup únic, 
icònic i irrepetible, que després d’un temps de parada es retroben amb Tortosa per 
presentar el seu últim disc Diamants, un treball que fa un recull pel seu passat folk 
més reconeixible, però també incorporant noves sonoritats pop, rock i, fins i tot, trap. 
Després d’haver actuat al Palau Sant Jordi pel Festival Cruïlla 2022, al Festival port 
Blau d’Empúries i el Canet Rock, entre d’altres, tornen a Tortosa per fer-nos ballar i 
gaudir de la millor música en català.

Dilluns 5 de setembre 
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries | 22.30 h Passeig central del Parc Teodor González
QUICO EL CÉLIO,  EL NOI I EL MUT DE FERRERIES + PEP GIMENO ‘BOTIFARRA’. Concert de cloenda de la Cinta 2022 amb mú-
sica d’arrel i olor de terra. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Convidat especial: Pep Gimeno ‘Botifarra’ acompanyat amb 
el guitarrista Miquel Perez Perelló.. “De tant anar amunt i avall, vam caure a la Ribera... i entre canyes i fang, los colors d’arrossar 
van posar-se a cantar”.

RECINTE DE BALL DE L’AUDITORI FELIP PEDRELL. LES ORQUESTRES
Orquestra Alaska on Tour |  Dijous 1 de setembre.  Nit de Gala en Homenatge a la Reina i a les Pubilles
Orquestra Pensylvania | Divendres 2 de setembre
Orquestra Nueva Etapa | Diumenge 4 de setembre. Nit de Gala de les pubilletes

TORTOSA SONA – La música feta a casa
DIJOUS 1 DE SETEMBRE 
A partir de les 21.30 h | plaça de l’Absis
Josep Lanau, qui ens portarà a conèixer els nous horitzons musicals. Montse Castellà, després de fer col·laboracions amb 
Joan Baez, Paco Ibáñez i Txarango, ens presentarà el seu 5è disc: Salicòrnia
A partir de les 22.00 h | passeig central del parc Teodor González
Damas de España, Miquel Segarra, Cara B i Elma. El jove talent tortosí no s’atura i es farà notar a les festes de la Cinta 2022 amb 
aquest conjunt de bandes de pop-rock, rumba i altres estils, Mostrant les habilitats de les joves formacions músicals de la ciutat.
DISSABTE 3 DE SETEMBRE | A les 22.00 h, plaça de l’Absis
Albino Tena. Les particulars versions i composicions pròpies del músic multidisciplinari Albino Tena i la seva banda.
DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
A partir de les 21.30 h, plaça del Carrilet | Obcens. Un espectacle fresc i viu, amb cançons pròpies que parlen dels grans 
temes clàssics de sempre: l’amor, l’esperança, el desig... però també una visió del nostre temps i els dies que ens han tocat viure 
que resulta més fàcil a ritme de roc’n’roll. Dragon Rapide. Dragon Rapide, també coneguts com El Eterno Masculino i Ten Kontre 
Matilde, grup tortosí dels anys 80 i 90, arribant a ser número 1 als 40 Principals i a nivell estatal. En el seu repertori interpreten 
tots els clàsics d’aquells amnys: U2, Police, Lenny Kravitz... Imprescindibles per als REMEMBERS
A les 01.00 h, al passeig central del parc Teodor González | Els Gitanets amb Sicus Carbonell de Sabor de Gràcia. 
La rumba catalana mai deixa de sonar de la mà dels Gitanets, aquesta vegada amb la col·laboració especial de Sicus Carbonell, 
cantant de Sabor de Gràcia. 

PER ALS MÉS MENUTS DE LA CASA 
DIJOUS 1 DE SETEMBRE | A les 18.45 h, plaça de l’Absis
Big Chicken amb ‘Xiula’. Quan arriba el Big Chicken o surts definitivament de l’ou o et quedaràs més desplomat que les butxa-
ques de l’avi Antoniu. Un batibull sorprenent de valors educatius, interacció constant i molt d’humor que t’alegrarà el dia i potser 
no et deixa dormir fins a ja passades les dotze. Amb els Xiula gaudirem de la música familiar més top del moment, amanida amb 
jocs, balls i un acompanyament terapèutic dels que no s’obliden, tot amb el seu toc de confeti i una mica de punkisme.

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE | A les 19.30 h, plaça de l’Absis
CLAP-CAMP. Els CLAP presenten el seu tercer espectacle, CLAP CAMP, on de la mà dels 5 components, Ares, Laia 1 , Laia 2, Cris-
tian i Pol, jugarem a anar de campament amb els CLAP. Prepareu-vos per viure aventures i xalar de valent!

DILLUNS 5 DE SETEMBRE | A les 17.30 h. Al passeig central del parc Teodor González
‘Quadern de Bitàcola’ amb Reggae Per Xics. Amb el Quadern de Bitàcola reviurem l’imaginari oceànic de Jules Verne, d’Hergé, 
o del capità Nemo a bord del seu Nautilus, i també la infinita riquesa que guarden els oceans. Tot a través del còctel infal·lible de 
música, ritme, humor i pedagogia, que caracteritza a Reggae per Xics. L’emoció d’una inoblidable experiència col·lectiva, amb la 
companyonia i l’amistat com a teló de fons, tan necessàries per arribar a bon port després d’aquesta llarga travessia a bord d’un 
vell vaixell, que encara és capaç de superar tempestes, esculls i onades gegants.


