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Set festivals i propostes culturals
d'estiu a la demarcació
Us presentem un recull de concerts i activitats per tots els gustos fins al setembre

Reusdigital.cat us porta un recull de propostes culturals al territori | Cedida

La música i els concerts a l'aire lliure són dos imprescindibles de l'estiu, moment ideal per
gaudir de festivals, gastronomia i actuacions en directe. Per això, a Reusdigital.cat us oferim set
propostes de la demarcació de Tarragona per a tots els gustos.
Festivals d'un dia, d'altres que s'allarguen més d'un mes; de música alternativa i d'altres de
clàssica; de nova creació o amb una llarga trajectòria: a les comarques del Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre hi ha propostes de tot tipus. Esperem que en gaudiu!
Pel que fa a propostes situades al Baix Camp, us vam oferir un recull de cinc festivals de juliol
a setembre a la comarca. Recupereu la notícia!

Garbinada Pop, a Falset (Priorat)
La capital del Priorat acollirà la segona edició del Garbinada Pop, que tindrà lloc del 23 de juliol fins
al 14 d'agost. El primer cap de setmana del festival, el 23 de juliol, encetaran l'esdeveniment
Gebre i Joan Colomo, a les piscines municipals.
Les actuacions de Joana Serrat i Donallop agafaran el relleu els següents caps de setmana, els
dies 30 de juliol i 6 d'agost, respectivament. El 13 del mateix mes, tindrà lloc el doble concert d'Els
Pets i Primera Cita i el dia 14, tancant el festival, actuarà El Petit de Cal Eril. Les entrades dels
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concerts es mouen entre els 10 i els 17 euros i també hi ha disponible un abonament que inclou
el pas a diversos concerts.

Festival Roca Foradada, a Torredembarra (Tarragonès)
Des del 2 de juliol i fins al 20 d'agost, el Festival Roca Foradada torna a Torredembarra. La
14a edició del festival portarà el jazz, el pop, la música d'arrel, el folk progressiu i el flamenc fusió al
port esportiu.
Renaldo & Clara actuaran el 23 de juliol, Marala ho farà el 6 d'agost, Faneka, el dia 12 del mateix
mes i Maruja Limón tancarà el festival el dia 20. Les entrades es troben a la venda a través de la
pàgina web amb un preu d'entre cinc i set euros.
Mediterranea Festival, al Morell (Tarragonès)
Una de les novetats musicals a la demarcació és l'arribada del Mediterranea Festival al Morell.
Aquest esdeveniment, que anteriorment havia tingut lloc a Roses, celebrarà la seva cinquena edició
també al Morell i Lleida.
La Granja dels Frares acollirà, doncs, el 3 de setembre el festival que, amb quatre escenaris,
compta amb noms com Morad, Danny Romero o Javi Level.
Festiuet, a El Vendrell (Baix Penedès)
Noms com Zoo, SFDK, La Fúmiga o Doctor Prats són alguns dels que protagonitzen el cartell
del Festiuet 2022. La platja de Sant Salvador, del 4 al 7 d'agost, reunirà fins a 37 artistes en la
seva a edició.
Des del dijous a la nit fins al diumenge actuaran artistes del panorama alternatiu català i
valencià. Propostes d'estil punk, com Lendakaris Muertos o Crim; ska, com Talco; i d'altres més
alternatives, com Zoo o Pupil·les omplen el cartell d'enguany. Les entrades estan disponibles a la
pàgina web amb abonaments de diversos dies o de només un.

Ver esta publicación en Instagram
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Una publicación compartida de Festiuet (@festiuet)

La Nit 5.1, a Barberà de la Conca (Conca de Barberà)
Música, monòlegs i propostes gastronòmiques i vitivinícoles ompliran el pati del castell de Barberà
de la Conca les nits del 22 i el 23 de juliol. La Nit 5.1 torna amb la seva 7a edició amb novetats
18 artistes i 8 cellers.
Queralt Lahoz, El petit de Cal Eril, Maio i Maria Hein són alguns dels artistes de l'esdeveniment
que posa en valor la música i la gastronomia de proximitat. Els monòlegs aniran de la mà de noms
com Manel Vidal, Raquel Hervás, Marc Sarrats o Elisenda Pineda. Pel que fa als cellers, 5 són de
la Conca de Barberà i els altres tres convidats.

Divendres DiVINS, itinerant
Els Divendres DiVINS arriben a la seva 7a edició unint música, enologia i territori, posant en
valor cada setmana alguna DO de la demarcació. Des del 8 de juliol, començant al castell del
Catllar amb la DO Tarragona, i fins al 12 d'agost, a Arnes amb la DO Terra Alta, el cicle proposa
tastos a partir de cinc euros.
Divendres DiVins permet fer una visita guiada a espais museístics o culturals i barrejar-les
amb tastos i música en directe. El 22 de juliol, a la rectoria de Santa Oliva, es tastarà la DO
Penedès acompanyats de Biel i Ferran; el 29 de juliol, a la Cartoixa d'Escaladei, DO Priorat i La
Soul Machine; el 5 d'agost, a Pradell de la Teixeta, amb la DO Montsant i els artistes Guillem
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Anguera i Xavier Pié; i finalment, el 12 d'agost a Arnes, amb la DO Terra Alta i Joe Juanós.
Saurí Festival, a Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre)
Els concerts de la Festa Major de la capital de la Ribera d'Ebre tornen aquest 2022 el 24 d'agost.
El Saurí Festival, amb Marcel i Júlia, Zoo i El Pony Pisador omplirà La Illa de Saurí o el Passeig
del Pont a la vora de l'Ebre de música i revetlla. Les entrades es poden comprar a través de la
pàgina web i tenen un preu de 16 euros.
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