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El Sidral Fest és un festival de música 
i circ al carrer organitzat per la 
companyia Sidral Brass Band amb el 
suport de l’Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona. En la seva 5ª edició, el 
festival amplia els espais i l’oferta 
cultural de les edicions passades per 
seguir creixent i poder consolidar-se 
com un dels festivals culturals i festius 
més potents de la comarca.

SIDRAL FEST



HORARI ARTISTA ESPAI GÈNERE

11:30 Le Même (itinerant) Pels carrers del centre Música

11:30 Mariona Ríos Plaça de l’Església Mural

11.30 DJ Hurtu Plaça de l’Església Música

11:30 Tallers musicals Plaça sobre el teatre 
 i pista Jardí Taller

12:00 Taller de circ  
amb Kanaya circ

Plaça Enric Prat  
de la Riba Taller

13:00 Honer Brothers Plaça de l’Església Música

14:30 DJ Hurtu Plaça de l’Església Música

15:00 aQstica Plaça del Sol Música

16:00 Exhibició dels tallers Plaça de l’Església Música

16:15 CIA. Xaxi Plaça de l’Església Teatre

17:15 Pau Segalés Plaça Enric Prat  
de la Riba Màgia

18:30 Sidral Brass Band Plaça de l’Església Música

21:00 This-Tracció Plaça del Sol  
+ itinerant Música

21:30 Sergi Estella Pista del Jardí Música

23:00 Joan Garriga  
i el Mariatxi Galàctic Pista del Jardí Música

01:00 The Salsa Punk  
Orkestra Pista del Jardí Música

02:30 Gigi Morralla Pista del Jardí Música

HORARI ARTESANS I GASTRONOMIA ESPAI

11:00 a 
19:00 Mercat d’artesans Plaça dels Avis  

i carrer Ramón i Cajal

A partir 
12:00

Espai de gastronomia  
i foodtrucks Plaça del Sol

A partir 
20:30

Espai de gastronomia  
i foodtrucks Zona del Jardí



El festival d’enguany reforça la seva 
proposta cultural i artística amb 14 
companyies de disciplines variades 
d’arreu del territori. D’aquesta manera, 
s’abarca el màxim de sensibilitats  
i gustos possibles per oferir un cartell 
festiu i familiar.

ARTISTES



Itinerant

Le Même és una la mescla de música i un punt d’humor. 
Barreja de temes alegres ballables, temes reposats per ser 
escoltats i temes del repertori més desenfadat per a les 
ànimes rebels.

Le Même és improvisació i llibertat, però també és un 
somriure sincer, una mirada als ulls o una abraçada.

@le_meme_musica

11:30 h

Le Même



Plaça de l’Església

La Mariona Ríos és una artista multidisciplinar que tant 
t’il·lustra un llibre com et munta una escenografia o una 
performance. És curiosa per naturalesa i li encanta el pastís 
de formatge.

Juga i experimenta amb el color, la línia i el moviment des 
d’una perspectiva crítica i feminista.

@mariona.rios

11:30 a 16 h

Mariona Ríos



Plaça Enric Prat de la Riba

Una porta al circ dels somnis. 

Kanaya Circ és una associació cultural que neix el 2016 
a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb el propòsit de 
promoure el circ en totes les seves formes, no només com 
a mitjà d’expressió artística sinó també com a eina de 
transformació social i educativa. A través del circ treballen 
valors com el respecte, la solidaritat i l’autosuperació, 
posant per davant l’enriquiment personal.

@kanayacirc

Taller de circ

12 h

Kanaya Circ



Plaça de l’Església

Els Honer Brothers són un duo basat en el “New Future 
Electro Concept Music”

Els seus dos integrants són multiinstrumentistes que a 
través del seu art construeixen un espectacle arriscat i 
innovador.

La seva obra es basa en quatre grans pilars, que estan 
fonamentats en la performance i la luxúria... Un show 
eclèctic que no et deixarà indiferent.

@honerbrothers

13 h

Honer Brothers



Plaça de l’Església

El quintinenc Dj. Hurtu, un clàssic de les festes del Penedès 
amb més de 10 anys punxant a l’esquena, torna a casa per 
tornar a omplir de bona música i bon rotllo el Sidralfest. 

Enguany ho farà en un horari ben diferent… el podreu 
gaudir  al matí i al migdia acompanyant a la Mariona i el seu 
mural.

@djhurtu

11:30 i 14:30 h

DJ Hurtu



Plaça del Sol

Aqstica són 4 músics que toquen cançons que tenim 
a l’arxiu de la memòria, en format acústic per crear un 
ambient sofisticat.

Des del 2012, presenten un directe versàtil i polivalent amb 
versions conegudes per a tothom, amb el seu toc personal i 
inconfusible.

@aqsticamusica

15 h

Aqstica



Plaça de l’Església

En un món distòpic, o no tant, on les pantalles s’han 
convertit en l’única font de diversió permesa, hi ha qui 
encara està disposat a preservar la memòria dels jocs, els 
de tota la vida.

El guardià dels jocs és una d’aquestes ànimes que recorre 
places, escoles, teatres i carrers amb l’objectiu d’evitar 
que el joc espontani, lliure i cooperatiu desaparegui de les 
nostres vides.

@xaxi.xixarrus

El Guardià dels Jocs

16:15 h

CIA. Xaxi



Plaça Enric Prat de la Riba

La màgia, com tot en aquesta vida, hauria de tenir una 
explicació lògica, fins i tot científica. Però, tanmateix, 
la vida és molt més bonica si ens deixem portar per 
la il·lusió. “Obre els ulls” té justament aquest objectiu: 
que l’espectador experimenti, sense qüestionar-se res, 
l’entusiasme pel misteri i els efectes sorprenents amanits 
amb una bona dosi d’humor i interacció amb el públic.

@pausegales

17:15 h

Pau Segalés Obre els ulls



Plaça de l’Església

La Sidral Brass Band juga a casa i això sempre és especial. 
Si a sobre li sumem que la banda arriba amb més força, 
energia i vitalitat que mai, després d’un any increïble amb 
més de 40 concerts i on ha estat galardonada en diferents 
festivals internacionals com al “Herbst-Und Weinfest” de 
Dresden (Alemanya) o el “Festival Imaginarius” de Santa 
Maria da Feira (Portugal), el còctel que hi ha preparat pot 
ser realment explosiu!

Per qui encara no els conegui, ritmes desenfrenats, 
balcànics, caribenys, funkies, amb estructures jazzístiques 
i espais per a la improvisació són el segell musical de 
la banda, juntament amb la figura del frontmant per 
connectar i introduir dins de l’espectacle a tot el públic.

@sidralbrassband

Red Wine Cabaret

18:30 h

Sidral Brass Band



Itinerant

This Tracció és una xaranga súper “molona” que tant  
toca reggaeton o música electrònica, com temes de 
“pachangueo” màxim.

This-tracció ens dona el que volem totes: una xaranga que 
sigui festa, t’ho miris com t’ho miris!

@thistraccioband

21 h

This-Tracció



Pista de Jardí

Sergi Estella és el “one man band” de Barcelona 
que crea els seus propis instruments. Aquest músic 
multiinstrumentista toca la bateria amb els peus mentre 
rasca instruments fets per ell mateix. Instruments tan únics 
com una escombra elèctrica o una guitarra feta amb llaunes 
de cervesa. La música del Sergi Estella està influenciada 
sobretot per estils com el blues, el folk i el rock. Amb la seva 
formació atípica i els seus instruments casolans, el so de 
Sergi Estella aconsegueix aquesta cruesa i autenticitat que 
el caracteritzen.

@sergi_estella

21:30 h

Sergi Estella One Man Band



Pista de Jardí

Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, 
Joan Garriga és una figura clau per entendre l’evolució de la 
música popular del segle XXI feta a Catalunya.

El ball i el plany és un viatge apassionat per tots els mons 
que caben a l’acordió de Joan Garriga i que inspiren la 
seva formació. Acompanyat del seu fidel company de mil 
batalles, Marià Roch (baix), el fogoner de la caldera rítmica, 
Rambo (bateria) i el guitarrista Madjid Fahem (Manu Chao, 
La Ventura), el veritable hereu de Gato Pérez es consagra a 
l’olimp de la fusió sense confusió.

@joangarrigamusica

23 h

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic



Pista de Jardí

Es defineixen com una banda de música enèrgica i ballable, 
que fusiona els ritmes llatins i la passió de la salsa amb 
l’actitud rebel i l’energia del punk.

Amb un so potent i original, la seva proposta musical no és 
només atractiva per als amants de la salsa i el punk, sinó 
també per a qualsevol persona que busqui una experiència 
única i emocionant de música en viu i ball.

@salsapunkorkestra

01 h

The Salsa Punk Orkestra



Pista de Jardí

Reivindicar la morralla com a pràctica artística-musical 
feta des dels marges... Que des dels marges ha estat 
menyspreada, però que des dels marges pren posicions.

Això es tradueix en una incitació a akelarres de pur 
eclecticisme, transicions macarres i sons que poden 
anar des del cant de batre fins al bakalao, passant per la 
cúmbia, funk, reggaeton, afrobeat i hibridacions difícilment 
classificables.

@gigi.morralla

02:30 h

Gigi Morralla

ESPAI
CIRC

Plaça Enric
Prat de la Riba



ESPAIS
ESPAI 

CONCERTS
Pista del Jardí

FIRA 
D’ARTESANS
C/ Ramón i Cajal

FIRA 
D’ARTESANS
Plaça dels Avis

ESPAI GASTRONÒMIC  
I FOODTRUCKS

Plaça del Sol

ESPAI
ESPECTACLES
Plaça de l’Església

ESPAI
CIRC

Plaça Enric
Prat de la Riba

TALLER 
MUSICAL

Sobre el Teatre
del Jardí



MERCAT 
D’ARTESANS

Plaça dels Avis i carrer Ramón i Cajal          D’11 a 19 h

Espai Blau 
Patchwork, amigurumis  
i joiera. @espaiblau

Fi-mons 
Bisuteria creativa realitzada 
amb argila polimèrica.  
@fi_mons

Judith Remallets
Joies d’autoria i realització 
pròpia. @judithrenallets_joies

Les mans de Lauki
Roba xula per a petits  
i grans, productes residu 
zero. @lesmansdelauki

Monsac.cat
Bosses i complements tèxtils. 
@monsac.cat

Marta Bernadich Color 
Torretes pintades, fustes amb 
missatges, arracades  
i collarets de ceràmica...  
@martabernadichcolor

Cus-te la vida
Dessuadores. @custelavida

AnMaArtesania
Espelmes de cera de soja, 
ambientadors i sabons 
naturals. Petits objectes de 
resina.  
@anmaartesania

DeHaro craft design
Làmpades.  
@deharo.craft design

Atipika.mi
Roba diferent. @atipikami

Carla Victoriano joies
Joies. @carlavictorianojoies

La Tribu Salvatge
Cosmètica natural, plantes 
remeieres i il.lustracions.  
@ladonasalvatge  
@mianatureza

Anna Frutos_art
Il·lustracions i pintura en 
paper i fusta. @anna.frutos_art

Barrina
Animalons de llana del ramat 
d’ovelles de Canaletes.  
@barrina_art

Hypnos Llibretes
Llibretes artesanals de diferents 
mides, la majoria d’elles amb 
estampats fets amb la tècnica 
del marbrejat. @hypnos_llibretes

Ruda Hand Made
Roba creativa intentant 
promoure el reciclatge i 
l’aprofitament de tot el 
material. @ruda.hand.made

Blutropik
Cianotípia tèxtil  
i complements creats 
artesanalment. @blutropik

Artt Saa
Joieria i complements de 
Nepal. @arttsaa



FOOD TRUCKS
Plaça del Sol           A partir de les 12 h

Zona del Jardí        A partir de les 20:30 h

Pep Lencio 
Fideuà i arròs per dinar 

Cambuleta 
Hamburgueses

Fornet Vermell
Pizzes i crepes amb forn de llenya 

La Guingueta
Tapes i hamburgueses

Botifarres Xavi
Botifarres

Cal Nadal 
Plats per emportar i pollastres a l’ast

Xurreria Xeffer
Xurros, xocolata desfeta i hot dogs



TALLERS

Plaça sobre el Teatre del Jardí i Pista          11:30 h

Exhibició a la plaça de l’Església         16 h

Taller d’instruments de vent i percussió 

Vine a tocar dos temes de la Sidral Brass Band amb altres 
músics!

Porta el teu instrument de vent o percussió i un faristol. 

 El taller és totalment gratuït i hi pot participar tothom que 
toqui algun instrument de vent o de percussió (qualsevol 
instrument)  i tingui nocions mínimes de lectura musical.

Després de dinar es farà una actuació amb els temes!  
 Vine vestit vermell i negre!

Màxim16 anys



Plaça Enric Prat de la Riba          12 h

Taller de circ amb la companyia Kanya circ 

Vols sentir-te com un autèntic artista sota una gran carpa 
de colors? 

Les diferents tècniques de circ es disposen en estacions i 
els participants poden circular lliurement posant a prova les 
seves habilitats amb una ambientació que ens farà viure una 
experiència única.

Tècniques:
Bola d’equilibri, Slackline, Pedalins, Pilotes de malabars, 
Diàbolo, Pal del diable , Plat xinès i teles acrobàtiques



RÀDIO 
EN DIRECTE
Aquest any per primera vegada tindrem 
els companys de Ràdio Vilafranca 
cobrint part de la jornada amb ràdio en 
directe.

Espectacles, entrevistes, publicitat, 
cobertura i molt més, a través d’un dels 
mitjans i emissores més seguides a casa 
nostra, per fer créixer junts aquesta 
aventura.

NEW!

RÀDIO 
EN DIRECTE



MAPA GENERAL

A Vilafranca  
i Igualada

Avinguda  
Catalunya

Les Deus

€

€

Punt 
Lila

Zona Concerts
Pista del Jardí

Taller musical
Sobre el Teatre del Jardí

SANT QUINTÍ 
DE MEDIONA

Espai circ
Plaça Enric 

Prat de la Riba

Espai espectacles
Plaça de l’Església

Espai Gastronòmic
Plaça del Sol

Fira d’artesans
Plaça dels Avis
i c/ Ramón i Cajal

Zona per autocaravanes
Sant Quintí de Mediona compta amb una àrea de 
serveis i pernoctància per a autocaravanes i vehicles 
camper. Situat al Camí de les Deus, al costat del 
Poliesportiu, serà l’espai disponible per a la gent que 
vingui amb aquest tipus de vehicles al festival.



Aquest festival ha estat possible 
gràcies a l’ajuda i el suport de 

totes elles:

Tallers Sant Quintí

Mecafasa

Pintures Llopart

Fusteria Galimany

Mecamower

Restaurant L’Amagat

Bodega Sant Quintí

Queviures Soler

Jopintu

Fusteria Jormon

COL·LABORADORS

ORGANITZA

PATROCINA

MECENES

Contacte: sidralfest@gmail.com   ·   www.sidralbrassband.com


