
Informació addicional com arribar-hi

Poble medieval de Torre-ramona
Crta. C-243b. Sant Sadurní a Gelida, km. 17
08739 (Subirats)
Ubicació GPS: LAT 41.4208772 / LON 1.819922

Celler Albet i Noya
Can Vendrell de la Codina s/n
Sant Pau d’Ordal 08739 (Subirats) 
Ubicació GPS: LAT 41.38471 / LON 1.80672

Organitza Amb el suport de

Altres col·laboradors

Col·laboradors especialsPatrocinador presentació

Col·laboradors maridatge concert 22 de juliol

Col·laboradors maridatge concert 29 de juliol

Família 
Bori de
Fortuny

20è Festival Música a les vinyes
TORRE-RAMONA (SUBIRATS)

PRESENTACIÓ CONCERT 16 DE JUNY
20h a Albet i Noya

CONCERTS 22 i  29 DE JULIOL
22.30h a Torre-ramona (Subirats)

Preus entrades

Abonaments especials

Presentació + concert
16 de juny
Ubicació Albet i Noya

Preu online 12€
Preu taquilla* 15€

Preu online 18€
Preu taquilla* 21€

Preu online 18€
Preu taquilla* 21€

Entrada combinada 2 concerts:
22 i 29 de juliol
Ubicació Torre-ramona

* Venda a taquilla el mateix dia del concert

Concert 
22 de juliol
Ubicació Torre-ramona

Entrada combinada 3 concerts: 
16 de juny; 22 i 29 de juliol
Ubicació Celler Albet i Noya i Torre-ramona 

Concert 
29 de juliol
Ubicació Torre-ramona

30€

35€

Venda d’entrades
www.turismesubirats.cat  

Compra les teves entrades online a través de la pàgina web 
oficial (*) 
Enllaç directe a la compra d’entrades a través d’aquest codi qr:

Qualsevol consulta en la compra de les vostres entrades 
demaneu ajut a info@turismesubirats.com o al 93 899 34 99

(*)  El festival aposta per la venda d’entrades online. Els dies de concert,  
l’organització habilita un punt de venda d’entrades a taquilla.



Divendres 16 de juny 2023

20.00h Presentació-Concert
Ubicació Albet i Noya

Dissabte 22 de juliol 2023

22.30h Concert
Ubicació Torre-ramona

Dissabte 29 de juliol 2023

22.30h Concert
Ubicació Torre-ramona

Divendres Dissabte Dissabte

JUNY JULIOL JULIOL
16 22 29

Mireia Feliu
& The Lindy Hoppers Band
LET’S SWING!

Mieria Feliu, veu
David A. Garcia, guitarra

Oriol Romaní, clarinet
David Mengual, contrabaix

The lindy hoppers band és swing, d’un costat l’arrel de New Orleans i el 
jazz clàssic de la mà de l’Oriol Romaní un dels millors clarinetistes amb 
aquest estil del nostre país. De  l’altre la càlida veu de la Mireia Feliu amb 
una picada d’ullet de la gran Núria Feliu. Tot això gràcies al ritme i nexe 
d’unió musical que creen el contrabaix del David Mengual i la guitarra del 
David A. Garcia. Tot un passeig per la història del jazz per gaudir tant en 
una sala de ball com en un concert.  
Tota una festa per començar l’estiu.

Èlia Bastida
Joan Chamorro  
Josep Traver
TRIBUTE TO STEPHANE GRAPPELLI

Ignasi Terraza
Scott Hamilton
Esteve Pi & Mar Vilaseca
UNUSUAL TRIO AND GUEST

Èlia Bastida amb el violí, Joan Chamorro al contrabaix i Josep Traver a 
la guitarra confeccionen un vestit a mida que ens transporta a l’univers 
del jazz. Un concert on viatgem a les moltes visions i referències de 
Stéphane Grappelli (Django Reinhard, Bach, Baden Powell i standars). Si 
hi afegim composicions i el so màgic del violí d’Èlia Bastida fan d’aquest 
espectacle variat i ric en matisos una experiència inoblidable com el 
somni d’una nit d’estiu.

Un concert exclusiu per celebrar el 20è aniversari del Festival. Una 
vegada més la sensibilitat i les improvisacions de l’Ignasi Terraza al 
piano, amb un domini espectacular de la mà esquerra, acompanyat 
per la imaginació i el so càlid del saxofonista Scott Hamilton, el 
feeling i el ritme de la bateria d’Esteve Pi, més la veu prodigiosa, 
fresca i sofisticada de la convidada Mar Vilaseca, tot un repte. 
A unusual trio es mostra una gran varietat d’estils dins del jazz, 
explorant les seves possibilitats sense contrabaix.  
Deixeu-vos seduir per la música!

Èlia Bastida, violí
Joan Chamorro, contrabaix
Josep Traver, guitarra

Ignasi Terraza, piano
Scott Hamilton, saxo tenor
Esteve Pi, bateria
Mar Vilaseca, veu

Gastronomia i maridatgePresentació

Abans dels concerts, podeu menjar en horari especial en un restaurant local. 
En acabar les actuacions, s’ofereix el tradicional maridatge música a les vinyes davant la Confraria del Cava 
Sant Sadurní, amb degustacions de vi i escumós dels cellers col·laboradors de Subirats i altres productes locals, 
com el Préssec d’Ordal.

Abans de l’inici del concert, copa de benvinguda al celler Albet i Noya i 
presentació del XX Festival Música a les vinyes
Tot seguit, actuació de Mireia Feliu & The Lindy Hoppers Band
En acabar,  degustació d’una copa de Clàssic Penedès i Préssec d’Ordal

Queda’t a dormir entre 
vinyes en un allotjament 
rural i Viu Subirats tot 
el cap de setmana....

rutes en bicicleta, 
mercat, passejades,  

castell!

Cada 2n diumenge  
de mes a les 11h,  

ruta guiada  
Torre-ramona, 

sorprenent  
i misteriosa


