
 
 
Programació Sala Zero – Juny/Juliol 2011 
 
 
Divendres 3 de juny 
 
21.30h Extracto de Lúpulo + Vergüenza Ajena  
--Concert en defensa del Yasuní-- 
 
Aquest doble cartell es presenta com un concert en defensa del Yasuní. Aquest 
zona de l’Amazònia equatoriana està considerada per científics d’arreu del món 
com la de major biodiversitat del planeta. Aquest parc va ser declarat en el seu 
dia Reserva mundial de la biosfera per l’Unesco. També és l’hogar del poble 
indígena Huaorani i d’altres pobles en aillament voluntari.  
Els impactes que està produïnt l’explotació petroliera en el parc són 
incalculables: desforestació, contaminació, destrucció del teixit social, etc…  
Extracto de Lúpulo a través del punk rock i Vergüenza Ajena a ritme de rumba 
juntaran forces en aquesta nit solidària.  
 
Entrada: Gratuït 
 
Organitza: Enginyeria sense fronteres 
Col.labora: Ali Supay i Sala Zero 
 
+ 
 
Superpandas dj’s. Gratuït 
 
Dissabte 4 de juny 
 
22.30h Mirall Sonor 2011: Albert Pla + 4rt 1a 
 
Segona edició del festival Mirall Sonor a Tarragona. L’any passat destacava la 
presència d’Adrià Puntí al cartell. Aquest cop el plat fort serà Albert Pla. 
Acompanyarà al de Sabadell sobre l’escenari l’excel.lent guitarrista flamenc 
Diego Cortés. En un intens mà a mà els dos músics presenten un espectacle 
únic, intens. Una experiència per ser viscuda en directe.  
Obrirà la nit la banda 4rt 1a, que visita els escenaris tarragonins per primera 
vegada. Prometedora proposta de la que sentirem a parlar molt en un futur 
proper. 
 
Entrada: 20/24€ 
 
Organitza: Brave Coast 
 
+ 
 



Doogie nights: Supercola dj’s. Gratuït 
 
Divendres 10 de juny 
 
22.30h Kayo Malayo 
(Rock ska, Terrassa) 
 
Els egarencs visitaran Tarragona per presentar “Katalonska”, el seu nou treball 
discogràfic. Després de l’èxit recollit amb l’anterior “Qui ens va parir!!”, el segon 
llarga durada ha de suposar la consolidació definitiva de la banda. Des de que 
un grup d’amics van fundar el grup l’any 2004 no han deixat de viatjar i tocar. A 
Catalunya no hi ha cap racó que no hagin trepitjat. Tremenda fusió de rock i 
ska amb contingut reinvindicatiu.   
 
Entrada: 5€ 
 
Organitza: 7 Sis Produccions 
 
+ 
 
Samu & Mueblebar pinchan. Gratuït 
 
 
Dissabte 11 de juny 
 
0h dj Ecléctico & Monny Cosmic dj’s. Gratuït 
 
Divendres 17 de juny 
 
0h David 242. Gratuït 
 
Dissabte 18 de juny 
 
0h. Presentació Palmfest amb Superpandas dj’s. Gratuït 
 
Divendres 24 de juny 
 
0h 2 Rombos dj. Gratuït  
 
Dissabte 25 de juny 
 
0h Doogienights: Supercola dj’s. Gratuït 
 
Divendres 1 de juliol 
 
0h Samu & Mueblebar pinchan. Gratuït 
 
Dissabte 2 de juliol 
 
0h Ari up. Gratuït 



 
Divendres 8 de juliol 
 
0h David 242. Gratuït 
 
Dissabte 9 de juliol 
 
0h 2 Rombos dj. Gratuït 
 
Divendres 15 de juliol 
 
0h Superpandas dj’s. Gratuït 
 
Dissabte 16 de juliol 
 
0h 2 Rombos dj. Gratuït 


