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14 SET DIMECRES

17.00h Obrim La Terrasseta

17.30h Espectacle de circ Las Kakofonikas. La Inauguració 
(clown/Barcelona)
“La Inauguració” és un espectacle de carrer on tres pallasses 
presentaran la nova font del poble. I ho faran amb la intenció de 
seguir els protocols marcats per aquests esdeveniments. O almenys 
ho intentaran…Un show hilarant, ple d'humor i divertit per a tots els 
públics.
Gestió entrada 2 euros taquilla o a la web www.laterrasseta.com

19.30h Concert Maria Jaume (pop/Mallorca) 
Obertura de portes 18:45h
Maria Jaume és un dels talents emergents clau en la nostra escena 
musical recent. Nascuda a Mallorca, atresora un estil propi que estén 
un pont entre les grans cantautores de l’indie i la cançó mediterrània. 
A la Terrasseta ens presenta el seu esperat segon disc, “Voltes i 
voltes”, produït per Lluís Cabot (Da Souza). Un disc pop lluminós i 
radiant que ja s’ha presentat al Primavera Sound, amb hits com “Me 
desplom”, “Ni Picassos ni Dalís” o  “A final de mes” amb Núria 
Graham.  No faltaran cançons del seu primer disc “Fins a maig no 
revisc” (2020), produït per Pau Vallvé. Aquell disc apareixia destacat 
entre els millors de l’any 2020 en multitud de mitjans especialitzats i 
va donar peu a una gira de !ns a 75 concerts (MMVV, Acústica, Porta 
Ferrada, Cruïlla, Portalblau, Let’s Festival, Cantilafont, Mobofest, sala 
Apolo, Teatre Principal de Palma…). Uns bons resultats que el 
llançament de “Voltes i voltes” sembla indicar que es mantindran, ja 
que la gira comença amb grans moments com la presència als 
festivals Primavera Sound, Aphònica…
Gestió entrada 2 euros taquilla o a la web www.laterrasseta.com

21.00h Música i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!
Entrada lliure

22.00h Cinema a la fresca
Moonrise kingdom (Wes Anderson, 2012) 
Entrada lliure



15 SET DIJOUS

17.00h Obrim La Terrasseta

17.30h Espectacle Cia. 2detrevol. Andròmina 
(roda cyr/ bicicleta acrobàtica / Vendrell)
Tot passa en una parada de bus, on hi ha un noi que es dedica a la 
venda ambulant, i apareix una noia on en el transcurs del dia els 
passen coses estranyes i mai se sap com acaba. 
Gestió entrada 2 euros taquilla o a la web www.laterrasseta.com

19.45h Concert Tiki Phantoms (Surf - garage / Barcelona) 
Obertura de portes 18:45h
Els Tiki Phantoms ens venen a presentar el seu darrer disc amb 
algunes de les seves cançons preferides d’artistes com Rocío Jurado, 
Ennio Morricone o Alaska y Dinarama, entre altres. Tots els temes 
passats com sempre pel “Filtre Tiki”, barreja de Surf clàssic, Garage, 
Rock & Roll, spaghetti western amb una base rítmica demolidora, 
unes melodies enganxoses i un directe que tot el món recorda per les 
seves dosis d’humor i potència espectacular.
El quartet calavèric i d'ultratomba tornen a Tarragona per ficar el parc 
saavedra del revés amb el seu singular i arrollador directe.
Gestió entrada 2 euros taquilla o a la web www.laterrasseta.com

21.00h Música i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!
Entrada lliure

22.00h Cinema a la fresca 
Kill Bill v.1 (Quentin Tarantino, 2003)
Entrada lliure

23.30h Música  



16 SET DIVENDRES
Terrasseta meets Jamaica

17.30h Obrim La Terrasseta

17.45h Djs Ganjanights (Oldies, soul - Tarragona)
Ganjanights és un col.lectiu de selectors de ska, early reggae, 
rocksteady, punk, boogaloo, northern soul... afincats a Tarragona, 
desde l'any 2009.
Com ja es tradició Ganjanights ens acompanyarà amb els seus ritmes 
jamaicans envinilats entre les actuacions de La Terrasseta Meets 
Jamaica. Podrem gaudir de sets d'alguns dels components, entre elles 
Dijei Luna, Monzon-Hero i Monkey Punch. Us esperen per gaudir de 
Sta.Tecla!
Gestió entrada 2 euros (Ganjanights + Misha1dem) a taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

19.00h Concert Misha1dem (Reggae - Bcn/Canadà)
Misha1Dem es una cantant canadenca amb arrels jamaicanes, 
instal·lada a Catalunya. Va créixer envoltada de reggae, dancehall i 
roots, i prové de la cultura del Sound System formant part del col·lectiu 
Purple Rockets. Ens presentarà el seu primer disc ¨Black & Alive” 
(Panchita Records) un disc que crida a la consciència, a la reflexió i a 
l’esperança acompanyada de la seva banda amb Quim ¨Siva¨ Simó 
(Adala) al capdavant.
Gestió entrada 2 euros (Ganjanights + Misha1dem) a  taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

20.30h Djs Ganjanights   (Oldies, soul - Tarragona)
Ganjanights és un col.lectiu de selectors de ska, early reggae, 
rocksteady, punk, boogaloo, northern soul... afincats a Tarragona, 
desde l'any 2009.
Com ja es tradició Ganjanights ens acompanyarà amb els seus ritmes 
jamaicans envinilats entre les actuacions de La Terrasseta Meets 
Jamaica. Podrem gaudir de sets d'alguns dels components, entre elles 
Dijei Luna, Monzon-Hero i Monkey Punch.Us esperen per gaudir de 
Sta.Tecla!
Gestió entrada 4 euros (Ganjanights + Adala + The Baggies) a taquilla o a la 
web www.laterrasseta.com

21.00h Sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks am b una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!

22.00h Adala (Reggae / Guinardó)
Adala és la màscara musical de Guillem Simó. Nascut al barri de 
Torre Baró Adala comença a construir-se parlant de les múltiples 
cares de Barcelona, ciutat on comença a fer-se un nom entre festes 
de barri i concerts de l'escena Sound System. Ens ve a presentar el 
seu darrer disc Klima i també cançons que avalen la seva trajectòria 
com Drames, Nòmada o Malefici. Adala fa música compromesa, 
barrejant referents jamaicans com Burning Spear, Israel Vibration i 
amb influències de la música de cantautor llatinoamericana en la 
seva forma d'escriure i entendre l'art de la paraula.
Acompanyant de la seva gran banda, amb el seu germà Quim Simó 
'Siva' i Otger Ibars ens garantitza un concert que ens farà ballar i 
vibrar per igual.
Gestió entrada 4 euros (Ganjanights + Adala + The Baggies) a taquilla o a la 
web www.laterrasseta.com

23.45h Baggies, homenatge a Madness (2-tone, ska / Catalunya)
Per continuar la nit jamaicana membres d'Skatalà, Dr.Calipso, 
Soweto, Pirat's Sound Systema i Discipulos de Otilia s’ha unit sota el 
nom de THE BAGGIES, ni més ni menys, per fer un tribut a la banda 
britànica Madness!! Ens prometen una bona estona de gastar sola de 
les sabates a ritme de grans clàssics com Baggy Trousers, House of 
fun, One step beyond i molts d’altres. Una nit que promet!
Gestió entrada 4 euros (Ganjanights + Adala + Baggies) a taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

01.15h Flox (Nu-reggae electrònica/ França)
La Terrasseta meets jamaica recupera la seva aposta internacional 
amb el francès Flox, que visita per primer cop l’Estat espanyol. Amb 
una sòlida carrera a les esquenes i cançons amb més de 7 milions de 
reproduccions ve a presentar-nos el seu 8è disc Square, on barreja 
nu- reggae, roots i dub amb bases electròniques. El multi 
instrumentalista ha preparat un show acompanyat d’un instrument i 
pantalles creades per ell mateix on pot controlar a través de midis i 
loops sons i cançons que ens faran ballar fins ben entrada la 
matinada. 
Entrada lliure

3.00h Dj Lupe 
Selectora lleidatana, resident de La Terrasseta, membre de 
Ganjanights; amant de la música negra, l’ska clàssic, el reggae, el 
mod,  els 60s, els 80s, cumbia, champeta, rap, garanteix una estona 
ben moguda i per a tots els gustos!
Entrada lliure



16 SET DIVENDRES
Terrasseta meets Jamaica

17.30h Obrim La Terrasseta

17.45h Djs Ganjanights (Oldies, soul - Tarragona)
Ganjanights és un col.lectiu de selectors de ska, early reggae, 
rocksteady, punk, boogaloo, northern soul... afincats a Tarragona, 
desde l'any 2009.
Com ja es tradició Ganjanights ens acompanyarà amb els seus ritmes 
jamaicans envinilats entre les actuacions de La Terrasseta Meets 
Jamaica. Podrem gaudir de sets d'alguns dels components, entre elles 
Dijei Luna, Monzon-Hero i Monkey Punch. Us esperen per gaudir de 
Sta.Tecla!
Gestió entrada 2 euros (Ganjanights + Misha1dem) a taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

19.00h Concert Misha1dem (Reggae - Bcn/Canadà)
Misha1Dem es una cantant canadenca amb arrels jamaicanes, 
instal·lada a Catalunya. Va créixer envoltada de reggae, dancehall i 
roots, i prové de la cultura del Sound System formant part del col·lectiu 
Purple Rockets. Ens presentarà el seu primer disc ¨Black & Alive” 
(Panchita Records) un disc que crida a la consciència, a la reflexió i a 
l’esperança acompanyada de la seva banda amb Quim ¨Siva¨ Simó 
(Adala) al capdavant.
Gestió entrada 2 euros (Ganjanights + Misha1dem) a  taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

20.30h Djs Ganjanights   (Oldies, soul - Tarragona)
Ganjanights és un col.lectiu de selectors de ska, early reggae, 
rocksteady, punk, boogaloo, northern soul... afincats a Tarragona, 
desde l'any 2009.
Com ja es tradició Ganjanights ens acompanyarà amb els seus ritmes 
jamaicans envinilats entre les actuacions de La Terrasseta Meets 
Jamaica. Podrem gaudir de sets d'alguns dels components, entre elles 
Dijei Luna, Monzon-Hero i Monkey Punch.Us esperen per gaudir de 
Sta.Tecla!
Gestió entrada 4 euros (Ganjanights + Adala + The Baggies) a taquilla o a la 
web www.laterrasseta.com

21.00h Sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks am b una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!

22.00h Adala (Reggae / Guinardó)
Adala és la màscara musical de Guillem Simó. Nascut al barri de 
Torre Baró Adala comença a construir-se parlant de les múltiples 
cares de Barcelona, ciutat on comença a fer-se un nom entre festes 
de barri i concerts de l'escena Sound System. Ens ve a presentar el 
seu darrer disc Klima i també cançons que avalen la seva trajectòria 
com Drames, Nòmada o Malefici. Adala fa música compromesa, 
barrejant referents jamaicans com Burning Spear, Israel Vibration i 
amb influències de la música de cantautor llatinoamericana en la 
seva forma d'escriure i entendre l'art de la paraula.
Acompanyant de la seva gran banda, amb el seu germà Quim Simó 
'Siva' i Otger Ibars ens garantitza un concert que ens farà ballar i 
vibrar per igual.
Gestió entrada 4 euros (Ganjanights + Adala + The Baggies) a taquilla o a la 
web www.laterrasseta.com

23.45h Baggies, homenatge a Madness (2-tone, ska / Catalunya)
Per continuar la nit jamaicana membres d'Skatalà, Dr.Calipso, 
Soweto, Pirat's Sound Systema i Discipulos de Otilia s’ha unit sota el 
nom de THE BAGGIES, ni més ni menys, per fer un tribut a la banda 
britànica Madness!! Ens prometen una bona estona de gastar sola de 
les sabates a ritme de grans clàssics com Baggy Trousers, House of 
fun, One step beyond i molts d’altres. Una nit que promet!
Gestió entrada 4 euros (Ganjanights + Adala + Baggies) a taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

01.15h Flox (Nu-reggae electrònica/ França)
La Terrasseta meets jamaica recupera la seva aposta internacional 
amb el francès Flox, que visita per primer cop l’Estat espanyol. Amb 
una sòlida carrera a les esquenes i cançons amb més de 7 milions de 
reproduccions ve a presentar-nos el seu 8è disc Square, on barreja 
nu- reggae, roots i dub amb bases electròniques. El multi 
instrumentalista ha preparat un show acompanyat d’un instrument i 
pantalles creades per ell mateix on pot controlar a través de midis i 
loops sons i cançons que ens faran ballar fins ben entrada la 
matinada. 
Entrada lliure

3.00h Dj Lupe 
Selectora lleidatana, resident de La Terrasseta, membre de 
Ganjanights; amant de la música negra, l’ska clàssic, el reggae, el 
mod,  els 60s, els 80s, cumbia, champeta, rap, garanteix una estona 
ben moguda i per a tots els gustos!
Entrada lliure



19:00h Concert Lisasinson (pop-punk, garage / València)
LISASINSON es una barreja de linies de bateria punk, melodies de 
guitarra poperes i lletres i actitud descarada. Un grup de garage, punki 
pop enganxós cuinat a València amb influències de The Primitives, 
Tiger Trap, Aerolíneas federals, Fresones rebeldes, Ginebras i  The 
shop assistants entre d’altres. Sota el segell de Elefant records ens 
presenten el seu primer disc “Perdona mamá” amb hits com 
“Barakaldo”, “soy una punk”, “Atasco” y “canción de entretiempo”
Gestió entrada 2 euros (Dj Trapella + Lisasinson) a  taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

20.30h Dj Trapella 
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat propis gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versàtil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade.
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a 
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

21.00h Música i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!

22.00h Ketekalles (Flamenc- rap / Barcelona)
Ketekalles es un grup de dones fortes nascut al 2016 a Barcelona.  El 
seu discurs, proper i transgressor, la seva diversitat rítmica, fresca i 
variada i la veu desgarrada i inconfundible de Sombra Alor (ex-Tribade) 
ens presenten una alternativa arriscada que veu de varis estils sense 
perdre personalitat. 
Fusionen estils urbans sense por, de la rumba al funk, hip hop, passant 
pel soul, els ritmes llatins i el trap sense complexes. “Manuela”, “el 
amor” o “escencia” s’han convertit per moltes en himnes 
generacionals. La revolució serà ballada, sinó no serà la nostra 
revolució. 
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a 
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

17 SET DISSABTE
Terrasseta Feminista

10.30h Obrim La Terrasseta

11.00h Presentació del projecte Basoa (Bizkaia) i espai de trobada 
amb entitats feministes del Camp de Tarragona.
La paraula ‘basoa’ en basc significa bosc i simbolitza l'ecosistema més 
ric, salvatge i lliure de la naturalesa. Qui escapa acudeix al bosc, 
cadascuna al seu bosc. És el refugi natural on neix l'aquelarre, 
l'assossec i la vida. 
Basoa és una casa viva, un projecte comunitari situada a la vall d’Arratia 
(Bizkaia) que s’organitza com a espai alliberat on conspirar, disfrutar i 
començar a viure la vida que somiem. Veniu a descobrir el projecte i a 
compartir coneixement col·lectiu!
Amb el suport del Siad Tarragona
Entrada lliure

12.00h Presentació del projecte “Festivales Solidarios: Arte desde las 
mujeres para la defensa de nuestro territorio, nuestro cuerpo y 
nuestra tierra” 
Alma Ignacio (gestora cultural i artista corporal) i Lucía Ixchiu (artista 
feminista indígena i gestora cultural) són dues defensores de Guatemala 
que presentaran a La Terrasseta el projecte "Festivales Solidarios", un 
col·lectiu cultural que treballa per reivindicar la memòria històrica del seu 
país, la defensa del territori i denunciar la greu crisi democràtica existent.
Les dones indígenes són dones sense por i al servei de la vida. Són 
arrels ancestrals que connecten amb la terra ajudant-nos a alçar ponts 
per curar la terra. Són alternatives vives a la crisi climàtica. Veniu a 
descobrir-les.
Amb el suport de Cooperació Tarragona
Entrada lliure

17.30h Obrim La Terrasseta

17.45h Dj Trapella
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat pròpia gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versatil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade.
Gestió entrada 2 euros (Dj Trapella + Lisasinson) a  taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

23.45h Concert Las Bajas Pasiones 
(música urbana i electrònica / Barcelona)
Les ganes descarades de viure, cremar les soles de les sabates a la 
pista i una actitud antagonista a tot allò que ens han venut com a 
“vida”. Exactament tot això són, sens dubte, Las Bajas Pasiones. Un 
projecte d’electrònica i música urbana LGTBIQ format per tres 
integrants que encaixen a la perfecció. El rap cru i directe del Trusty, 
les melodies pop i les tornades de l'Edu Libra, i els sintetitzadors del 
Toni Taboo, s'entrecreuen amb les guitarres i uns beats d'un altre món, 
i d'altres temps que estan per arribar.
L’any passat ens vam quedar amb les ganes de ballar-los aixi que 
aquest any repeteixen amb el seu tercer disc Neocaneo, un disc 
d’electro-punk amb els beats més rebels per fer-te ballar. Las Bajas 
Pasiones han arribat per seguir sumant hits. Fer-te reflexionar, 
alliberar-te i fer-te gaudir és el que pretén el grup i ho aconsegueix 
convertint qualsevol espai en una pista de ball.
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a  
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

01.15h - 5h Dj Trapella (Mescla d’estils / Maresme)
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat propis gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versàtil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade. La Dj Trapella ens farà ballar fins les 5 de la 
matinada.
Entrada lliure



19:00h Concert Lisasinson (pop-punk, garage / València)
LISASINSON es una barreja de linies de bateria punk, melodies de 
guitarra poperes i lletres i actitud descarada. Un grup de garage, punki 
pop enganxós cuinat a València amb influències de The Primitives, 
Tiger Trap, Aerolíneas federals, Fresones rebeldes, Ginebras i  The 
shop assistants entre d’altres. Sota el segell de Elefant records ens 
presenten el seu primer disc “Perdona mamá” amb hits com 
“Barakaldo”, “soy una punk”, “Atasco” y “canción de entretiempo”
Gestió entrada 2 euros (Dj Trapella + Lisasinson) a  taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

20.30h Dj Trapella 
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat propis gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versàtil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade.
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a 
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

21.00h Música i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!

22.00h Ketekalles (Flamenc- rap / Barcelona)
Ketekalles es un grup de dones fortes nascut al 2016 a Barcelona.  El 
seu discurs, proper i transgressor, la seva diversitat rítmica, fresca i 
variada i la veu desgarrada i inconfundible de Sombra Alor (ex-Tribade) 
ens presenten una alternativa arriscada que veu de varis estils sense 
perdre personalitat. 
Fusionen estils urbans sense por, de la rumba al funk, hip hop, passant 
pel soul, els ritmes llatins i el trap sense complexes. “Manuela”, “el 
amor” o “escencia” s’han convertit per moltes en himnes 
generacionals. La revolució serà ballada, sinó no serà la nostra 
revolució. 
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a 
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

17 SET DISSABTE
Terrasseta Feminista

10.30h Obrim La Terrasseta

11.00h Presentació del projecte Basoa (Bizkaia) i espai de trobada 
amb entitats feministes del Camp de Tarragona.
La paraula ‘basoa’ en basc significa bosc i simbolitza l'ecosistema més 
ric, salvatge i lliure de la naturalesa. Qui escapa acudeix al bosc, 
cadascuna al seu bosc. És el refugi natural on neix l'aquelarre, 
l'assossec i la vida. 
Basoa és una casa viva, un projecte comunitari situada a la vall d’Arratia 
(Bizkaia) que s’organitza com a espai alliberat on conspirar, disfrutar i 
començar a viure la vida que somiem. Veniu a descobrir el projecte i a 
compartir coneixement col·lectiu!
Amb el suport del Siad Tarragona
Entrada lliure

12.00h Presentació del projecte “Festivales Solidarios: Arte desde las 
mujeres para la defensa de nuestro territorio, nuestro cuerpo y 
nuestra tierra” 
Alma Ignacio (gestora cultural i artista corporal) i Lucía Ixchiu (artista 
feminista indígena i gestora cultural) són dues defensores de Guatemala 
que presentaran a La Terrasseta el projecte "Festivales Solidarios", un 
col·lectiu cultural que treballa per reivindicar la memòria històrica del seu 
país, la defensa del territori i denunciar la greu crisi democràtica existent.
Les dones indígenes són dones sense por i al servei de la vida. Són 
arrels ancestrals que connecten amb la terra ajudant-nos a alçar ponts 
per curar la terra. Són alternatives vives a la crisi climàtica. Veniu a 
descobrir-les.
Amb el suport de Cooperació Tarragona
Entrada lliure

17.30h Obrim La Terrasseta

17.45h Dj Trapella
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat pròpia gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versatil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade.
Gestió entrada 2 euros (Dj Trapella + Lisasinson) a  taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

23.45h Concert Las Bajas Pasiones 
(música urbana i electrònica / Barcelona)
Les ganes descarades de viure, cremar les soles de les sabates a la 
pista i una actitud antagonista a tot allò que ens han venut com a 
“vida”. Exactament tot això són, sens dubte, Las Bajas Pasiones. Un 
projecte d’electrònica i música urbana LGTBIQ format per tres 
integrants que encaixen a la perfecció. El rap cru i directe del Trusty, 
les melodies pop i les tornades de l'Edu Libra, i els sintetitzadors del 
Toni Taboo, s'entrecreuen amb les guitarres i uns beats d'un altre món, 
i d'altres temps que estan per arribar.
L’any passat ens vam quedar amb les ganes de ballar-los aixi que 
aquest any repeteixen amb el seu tercer disc Neocaneo, un disc 
d’electro-punk amb els beats més rebels per fer-te ballar. Las Bajas 
Pasiones han arribat per seguir sumant hits. Fer-te reflexionar, 
alliberar-te i fer-te gaudir és el que pretén el grup i ho aconsegueix 
convertint qualsevol espai en una pista de ball.
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a  
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

01.15h - 5h Dj Trapella (Mescla d’estils / Maresme)
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat propis gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versàtil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade. La Dj Trapella ens farà ballar fins les 5 de la 
matinada.
Entrada lliure



19:00h Concert Lisasinson (pop-punk, garage / València)
LISASINSON es una barreja de linies de bateria punk, melodies de 
guitarra poperes i lletres i actitud descarada. Un grup de garage, punki 
pop enganxós cuinat a València amb influències de The Primitives, 
Tiger Trap, Aerolíneas federals, Fresones rebeldes, Ginebras i  The 
shop assistants entre d’altres. Sota el segell de Elefant records ens 
presenten el seu primer disc “Perdona mamá” amb hits com 
“Barakaldo”, “soy una punk”, “Atasco” y “canción de entretiempo”
Gestió entrada 2 euros (Dj Trapella + Lisasinson) a  taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

20.30h Dj Trapella 
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat propis gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versàtil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade.
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a 
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

21.00h Música i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!

22.00h Ketekalles (Flamenc- rap / Barcelona)
Ketekalles es un grup de dones fortes nascut al 2016 a Barcelona.  El 
seu discurs, proper i transgressor, la seva diversitat rítmica, fresca i 
variada i la veu desgarrada i inconfundible de Sombra Alor (ex-Tribade) 
ens presenten una alternativa arriscada que veu de varis estils sense 
perdre personalitat. 
Fusionen estils urbans sense por, de la rumba al funk, hip hop, passant 
pel soul, els ritmes llatins i el trap sense complexes. “Manuela”, “el 
amor” o “escencia” s’han convertit per moltes en himnes 
generacionals. La revolució serà ballada, sinó no serà la nostra 
revolució. 
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a 
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

17 SET DISSABTE
Terrasseta Feminista

10.30h Obrim La Terrasseta

11.00h Presentació del projecte Basoa (Bizkaia) i espai de trobada 
amb entitats feministes del Camp de Tarragona.
La paraula ‘basoa’ en basc significa bosc i simbolitza l'ecosistema més 
ric, salvatge i lliure de la naturalesa. Qui escapa acudeix al bosc, 
cadascuna al seu bosc. És el refugi natural on neix l'aquelarre, 
l'assossec i la vida. 
Basoa és una casa viva, un projecte comunitari situada a la vall d’Arratia 
(Bizkaia) que s’organitza com a espai alliberat on conspirar, disfrutar i 
començar a viure la vida que somiem. Veniu a descobrir el projecte i a 
compartir coneixement col·lectiu!
Amb el suport del Siad Tarragona
Entrada lliure

12.00h Presentació del projecte “Festivales Solidarios: Arte desde las 
mujeres para la defensa de nuestro territorio, nuestro cuerpo y 
nuestra tierra” 
Alma Ignacio (gestora cultural i artista corporal) i Lucía Ixchiu (artista 
feminista indígena i gestora cultural) són dues defensores de Guatemala 
que presentaran a La Terrasseta el projecte "Festivales Solidarios", un 
col·lectiu cultural que treballa per reivindicar la memòria històrica del seu 
país, la defensa del territori i denunciar la greu crisi democràtica existent.
Les dones indígenes són dones sense por i al servei de la vida. Són 
arrels ancestrals que connecten amb la terra ajudant-nos a alçar ponts 
per curar la terra. Són alternatives vives a la crisi climàtica. Veniu a 
descobrir-les.
Amb el suport de Cooperació Tarragona
Entrada lliure

17.30h Obrim La Terrasseta

17.45h Dj Trapella
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat pròpia gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versatil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade.
Gestió entrada 2 euros (Dj Trapella + Lisasinson) a  taquilla o a la web 
www.laterrasseta.com

23.45h Concert Las Bajas Pasiones 
(música urbana i electrònica / Barcelona)
Les ganes descarades de viure, cremar les soles de les sabates a la 
pista i una actitud antagonista a tot allò que ens han venut com a 
“vida”. Exactament tot això són, sens dubte, Las Bajas Pasiones. Un 
projecte d’electrònica i música urbana LGTBIQ format per tres 
integrants que encaixen a la perfecció. El rap cru i directe del Trusty, 
les melodies pop i les tornades de l'Edu Libra, i els sintetitzadors del 
Toni Taboo, s'entrecreuen amb les guitarres i uns beats d'un altre món, 
i d'altres temps que estan per arribar.
L’any passat ens vam quedar amb les ganes de ballar-los aixi que 
aquest any repeteixen amb el seu tercer disc Neocaneo, un disc 
d’electro-punk amb els beats més rebels per fer-te ballar. Las Bajas 
Pasiones han arribat per seguir sumant hits. Fer-te reflexionar, 
alliberar-te i fer-te gaudir és el que pretén el grup i ho aconsegueix 
convertint qualsevol espai en una pista de ball.
Gestió entrada 4 euros (Dj Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones) a  
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

01.15h - 5h Dj Trapella (Mescla d’estils / Maresme)
Des del Maresme lliure i tropical, amb el color lila sempre present 
representant la lluita feminista, Dj Trapella crea una festa ecléctica amb 
un so i identitat propis gràcies a una fórmula única: mesclar un gran 
ventall d'estils musicals entre sí i en directe, generant un ambient de 
festa variada, versàtil i divertida, per no deixar a ningú indiferent.  
Guanyadora del concurs de dj de catalunya 2022 organitzat per 
EuropaFM i Carnet Jove, compagina ser dj resident de la Sala El Clap 
amb dj de Tribade. La Dj Trapella ens farà ballar fins les 5 de la 
matinada.
Entrada lliure



18 SET DIUMENGE

11h Obrim La Terrasseta

11:30h - 17h Fira del Disc Sant Vinil
Recuperem la 8a edició de Sant Vinil, la fira del disc del Camp de 
Tarragona on a més de comprar, vendre i intercanviar discs, també 
podreu vindre a passejar, a ballar i a fer un beure.
Sonarà música de tots els estils (rock'n roll, soul, rap, folk, ... això sí, amb 
vinils!) durant tot el dia amb els millors selectors i melòmans de la ciutat.
Vinilers i vinileres, si sou col·leccionistes, apunteu-vos la cita a l'agenda: 
18 de setembre al Parc Saavedra de Tarragona!
Si sou venedors/paradistes, podeu contactar-nos al 626 03 98 32
Que Sant Vinil us conservi les agulles!
Organitzat per Megadown Records 
Entrada lliure

18.00h Dj Primaticals (reggae roots/ Reus)
Primatical Sound és un col·lectiu de Reus que es dedica a promoure la 
música d'arrel jamaicana des de fa gairebé una dècada. Col·leccionistes 
de vinils i 'dubplates', les seves sessions representen un repàs a la 
història de la música jamaicana, incloent diferents estils (com l'ska, el 
rocksteady, el roots o el dancehall, entre d'altres) i diferents èpoques 
(des dels anys 60 fins als èxits més recents i actuals). 
Gestió entrada 2 euros (Dj Primativals + 2n Cabareta Circ La Terrasseta) a 
taquilla o a la web www.laterrasseta.com

19:30h 2n Cabaret Circ La Terrasseta
Diuen que el circ és l’art del risc, i el segon cabaret de la Terrasseta, no 
deixarà a ningú indiferent. Cada número comporta un risc escènic, que 
ens presentaran quatre artistes de circ, quatre creacions fetes per dones 
amb diferents disciplines com l'equilibri, les acrobàcies o la manipulació 
d’objectes. Tot això, amb un gran mestre de cerimònies, carregat de pur 
clown i humor.
Gestió entrada 2 euros (Dj Primativals + Cabareta Circ La Terrasseta) a taquilla o 
a la web www.laterrasseta.com

21.00h Dj Primaticals i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!
Entrada lliure

22.00h Cinema a la fresca
El show de Truman (Peter Weir, 1998)
Entrada lliure



19 SET DILLUNS

17.00h Obrim La Terrasseta

17:30h Espectacle Circ Cia. José Luis Arriba!
(equilibris i humor/ Barcelona)
“Si tot quadra, us deixaré de quadres!" Jose Luis Redondo. Això ens diu 
Redondo, que planteja una situació còmica amb desequilibris i equilibris, 
ampolles de vidre, ball, habilitats i accions maldestres.Una reivindicació 
del gaudi en escena i també de l’humor com a arma de comunicació 
massiva, de destrucció de prejudicis i de construcció de llibertats.
Gestió entrada 2 euros a taquilla o a la web www.laterrasseta.com

19.30h Concert Alérgicas al polen (pop/ Barcelona) 
Obertura de portes 18:45h
Alérgicas al Polen entenen la música com una eina per a expressar-se, 
una forma de comunicar-se amb el món per transmetre i explicar 
històries a la gent en primera persona. Un petit refugi on apoderar-se i 
conèixer-se cada dia més, tant a elles mateixes i com al món que les 
acull. Des del Barri de Gràcia, el sextet amb un dels noms més divertits i 
frescos de l’escena, fa les seves pròpies cançons en una fusió de pop, 
rumba, rock i altres estils que les defineixen com a “cantautores en 
marxa”. Amb dos discos sota el braç les seves cançons parlen de la vida 
de barri, de feminismes, de militància, d’emocions i altres converses de 
sobretaula. 
Gestió entrada 2 euros a taquilla o a la web www.laterrasseta.com

21.00h Música i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!
Entrada lliure

22.00h Cinema a la fresca
Amelie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
Entrada lliure



20 SET DIMARTS

17.00h Obrim La Terrasseta

17.30h Circ La Bleda. Les vacances de Madame Rouloutte 
Comencen les vacances. Arriba al lloc on creu que serà perfecte per 
passar el seus dies de relax. Allà té una gran sorpresa : hi ha un munt de 
gent que l’espera i vol passar amb ella aquesta estona. El bon humor 
respirarà per tot arreu, els ocells, les flors, els arbres, la gent, tot amb 
gran felicitat. Però no tot serà perfecte … segur que aquestes vacances 
seràn un veritable record per sempre més.
Gestió entrada 2 euros a taquilla o a la web www.laterrasseta.com

19.30h Concert Joan Colomo (pop-psicodèlic / Barcelona) 
Obertura de portes 18:45h
Joan Colomo visita per primer cop La Terrasseta i ho fa acompanyat de 
la seva banda al complet. Després de formar part de Zeidun, The 
Unfinished Sympathy o Moksha i d’haver fundat La Célula Durmiente, 
Joan Colomo compta a més amb deu anys de trajectòria en solitari. 
Recentment ha publicat el seu setè àlbum d’estudi, Disc Trist (BCore, 
2021).
Aquest disc és un retrat dolç i amarg del desconcert vital que tots hem 
viscut els darrers 2 anys. Però per Colomo aquest desconcert és alhora 
una força motriu per canviar un món injust que no entenem. Per 
aprendre a conviure amb les nostres contradiccions i limitacions, i exigir 
el dret a ser feliços malgrat tota la tristesa.
Gestió entrada 2 euros a taquilla o a la web www.laterrasseta.com

21.00h Música i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!
Entrada lliure

22.00h Cinema a la fresca
Fargo (germans Cohen, 1996)
Entrada lliure



21 SET DIMECRES

17.00h Obrim La Terrasseta

17:30h Espectacle Circ The Sullivan’s - Total Glamour (circ familiar / 
Santa Maria Palautordera)
Fresc, alegre i entretingut, carregat de bona música, humor i sobretot, 
amb artistes amb mil i una cares a sobre de l’escenari. Un espectacle 
amb malabars, minitrapezi, monocicles, màgia i molt més en el que el 
públic juga un paper cabdal gràcies a la seva interacció i presència. Un 
còctel per a gaudir-lo al màxim en tots i cadascun del seus moments.
Gestió entrada 2 euros taquilla o a la web www.laterrasseta.com

19.45h Concert Alba Morena (flamenc- fusió / Tarragona) 
Obertura de portes 18:45h
La cantant, compositora i productora de Salou, Alba Morena, canta des 
de cant líric fins a jazz, incloent gèneres mediterranis i aflamencats, que 
fusiona amb un estil de producció propi. Parteix d’un so urbà alternatiu 
on la seva música emociona i, la seva veu fica la pell de gallina. Alba 
Morena va camí de ser la gran revelacio d’aquest 2022, i ens oferirà una 
experiència intensa, nostàlgica i molt potent.
Alba Morena presenta el seu primer treball Las Dos Edades (Autoeditat, 
2021), on s’interrelacionen diferents gèneres: des de l’electrònica a la 
música urbana, passant per la música clàssica, el flamenco i els gèneres 
alternatius. Un camí que va des de la seva infància fins a una 
complicada maduresa, on barreja versions i peces originals.
Tot i la seva joventut, Alba Morena està destinada a ser una de les grans 
veus del nostre pais i ha col.laborat amb artistes de la talla de Cora 
Novoa i Perico Sambeat i ha actuat en escenaris con el Festival de 
Pedralbes, el Festival Mas i Mas, el Festival Sónar Estambul i Sónar 
Barcelona.
Gestió entrada 2 euros taquilla o a la web www.laterrasseta.com

21.00h Música i sopars a la fresca amb Food Trucks
Oferta gastronòmica de 6 foodtrucks amb una carta variada, de 
proximitat i popular des de piadines, pizzes, empanades, menjar 
thailandès, menja vegà i molt més!
Entrada lliure

22.00h Cinema a la fresca
Un funeral de muerte (Frank Oz, 2007)
Entrada lliure
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