
ESTRENA ABSOLUTA  
Teatre 
CIA. L’AVIADOR 

Mallorca, Illes Balears 
Harley Quinn Stalkejada 

De Miquel Àngel Raió.Text per a Conchi Almeda 

  

Aquesta obra segueix el model de la premiada i 

exitosa obra "La guerra de Klamm" de Kai Hansel. En 

l'obra d´Hansel, el protagonista és un vell professor, en 

aquesta la protagonista és una professora d´uns 40 

anys en el seu primer dia de classe després d'una 

baixa per depressió.  
La nostra professora, per a protegir una alumna de 

l'assetjament sexista que sofreix a mans del seu noi 

mitjançant l´ús  de WhatsApp, Facebook i Instagram 

va més enllà del permès i acaba provocant un 

conflicte del qual en surt molt mal parada. 

Tractem sobre quin és el límit de la intimitat en una 

relació d'amor/passió. 

 
Dijous 18 a les 17.30 h 

Dissabte 20 a les 12.45h i 18.30h 

Diumenge 21 a les 13.15h 

 
CEIP S’ESCORXADOR 
55 minuts 
Edat recomanada +14 anys 

 

Contractació: 

Cia.L’Aviador 
647 513 503 / 630 321 829 

miquel.raio@gmail.com 

conchi.alemda@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA ABSOLUTA 

Recorregut experiencial i teatre  
L’HORTA TEATRE 

Comunitat Valenciana 
Horta 

De Pau Pons 

 

El iaio està trist. Es pensa que l´asfalt acabarà amb 

l´horta i les seves històries i ningú no cuidarà dels seus 

camps quan ell no estiga. Però les seves nétes, Joana 

i Esther, no ho permetran! Ensenyeran als xiquets que 

vinguin al teatre a preparar la terra, plantar verdures 

de temporada i millorar la tècnica  per a regar, igual 

que les ho va ensenyar el seu iaio a elles quan eren 

menudes. Arromengueu-vos i ajudeu Joana i Esther a 

demostrar al seu iaio que el futur també és l´horta. 

 
Dijous 18 a les 17.30 h 

Dissabte 20 a les 16.30 h 

Diumenge 21 a les 10.30h 

i a les 17.15h 

 
POLIESPORTIU 3 
50 minuts 
Edat recomanada + 3 anys 

 

Contractació: 
Bea López/L’Horta Teatre 

963 759 643 / 646 984 678 

direccio@lhortateatre.com 
www.lhortateatre.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA ABSOLUTA 

Titelles 
L’ESTAQUIROT TEATRE 

Catalunya 

L’aventura d’avorrir-se 

De L’Estaquirot teatre 

 
La Rita és una nena, que tot i tenir moltes joguines, 

sempre s´avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a 

casa l´àvia, amb un simple aneguet de goma, 

comença una aventura que la portarà a viatjar amb 

la imaginació al món de colors, descobrint 

personatges sorprenents ... 

 

 
Dijous 18 a les 17.30h 
ES CREMAT 

Dissabte 20 a les 10.00h, a les 11.30h 
TEATRE 

 

50 minuts 
Edat recomanada +3 anys 

 

Contractació: 
L’Estaquirot SCCL 

609 305 465 

estaquirot@estaquirot.com 

www.estaquirot.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miquel.raio@gmail.com
http://www./
http://www./


ASSAIG OBERT 

Pallassos 

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA 

BALDUFA 

Catalunya 
Chapeau! 

De Martí Torras i La Baldufa 

 

Chapeau! Una assemblea, un congrés que, des de fa 

temps, 3 individus preparen amb molta il·lusió. Tothom 

espera l´arribada del líder.  
 

Dijous 18 a les 18.00 h 

Divendres 19 a les 18.45h 

 
SA RESIDÈNCIA 
55 minuts 
Edat recomanada +10 anys 

 

Contractació: 

Companyia de Comediants La Baldufa 
+34 973 281 457 

baldufa@labaldufateatre.com 

www.labaldufateatre.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA BALEARS 

Teatre gestual  
ELEFANTE ELEGANTE 

Galícia 
Danza da Choiva 

De Elefante Elegante 

 

Què passaria si de sobte deixava de ploure? No per 

un mes, ni per un estiu, ni per un any, sinó per sempre. 

Aquesta és la pregunta que planteja DANZA DA 

CHOIVA, un espectacle sense paraules on conviuen  

gesticulant, ball, manipulació d´objectes i titelles. 

Tracta un tema seriós a través d´una escena poètica 

i visual.  

 

 

• 2017: Premi Maria Casares al millor 

espectacle 
 

Dijous 18 a les 19.00h 

Divendres 19 a les 20.30h 

 
TEULERA (ESPAI D’ART MARIA SERVERA) 
50 minuts  
Edat recomanada de 4 a 10 anys 

 

Contractació: 

Gonçalo Guerreiro (ELEFANTE ELEGANTE) 
663 031 778 / 655 447 887 

gonçalo@elefanteelegante.net 

www.elefanteelegante.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS VERSIÓ DE SALA 

Dansa sobre xanques 
CIA. MADUIXA 
Comunitat Valenciana 
 

Mulïer 

De Joan Santacreu Boix  
 

Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques 

interpretat per cinc ballarines. Un homenatge a totes 

les dones que durant segles i segles d´opressió han 

lluitat i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo 

salvatge, i que reclamen el seu dret de ballar i córrer 

lliurement pels carrers i places de la nostra societat. 
 

• 2017 Premi Max millor espectacle de carrer 

• 2017 Premi Max millor composició musical 

• 2017 Premi Umore Azoka millor espectacle 

• 2017 Premi Dona´m Escena premis Butaka 
2016 Premi Moritz FiraTàrrega millorespectacle 

 

Dijous 18 a les 19.00 h 

Divendres 19 a les 22.30h 

 
POLIESPORTIU 1 
60 minuts 
Edat recomanada + 12 anys 

 

Contractació: 

Lolis Peris / Cia.Maduixa 
962 038 822 

maduixacreacions@gmail.com 

www.maduixacreacions.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
mailto:gonçalo@elefanteelegante.net
http://www.elefanteelegante.net/
http://www./


ESTRENA A BALEARS 

Teatre (espectacle en castellà) 
VIRIDIANA CENTRO DE 

PRODUCCIÓN TEATRAL 
Aragó 

Amor Oscuro (Sonetos) 

De Jesús Arbués Biec 

 

Desembre de 1983, gairebé 50 anys després de la 

seva escriptura, es van publicar, per primera vegada, 

els "Sonetos de Amor Oscuro" en una edició 

clandestina. Com havia pogut passar? Com havia 

estat possible que durant mig segle aquets versos, 

probablement els millors de Lorca, haguessin estat 

ocults ?  

Aquesta és la història d´una ocultació , d´una 

sostracció, d´una vergonya.Aquesta és la història dels 

versos desapareguts d´un poeta desaparegut. 

Aquesta és la història de por i de silenci. Una història a 

través d´onze personatges; Onze sonets i una història; 

Onze poemes i una vida.  

 

• Finalista Premios Max 2018 mejor actor 
 

Dijous 18 a les 19.00h 

Divendres 19 a les 22.30h 
SA NAU 
55 minuts 
Edat recomanada +14 anys  

 

Contractació: 

Producciones Viridiana,S.L. 

615 597 770 
distribucion@viridiana.es 

www.viridiana.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS 

Teatre (espectacle en castellà) 
TEATRO GORAKADA 

País Basc 
El viaje de Ulises 

De Julio Salvatierra 

 

Els Déus grecs habitaven al cim de l´Olimp i 

governaven els éssers humans influint sobre ells amb 

protecció i amb abandonament. 

Alguns homes es van atrevir a desafiar els seus desitjos 

i van ser víctimes de la seva ira, com el cas d´Ulisses, 

que després d’ofendre en Posidó va deixar cec al seu 

fill Polifem i li va prohibir tornar a Itaca deixant vagant 

sense rumb pel mar mediterrani.  

 
Dijous 18 a les 20.30 h 

ESPECTACLE INAUGURAL 

 
POLIESPORTIU 2 
60 minuts 
Edat recomanada de 7 a 11 anys 

 

Contractació: 

Teatro Gorakada,S.L. 

609 611 667 
gorakada@gorakada.com 

www.gorakada.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansa/Instal·lació 
 

IMAGINART 

Catalunya 
Planeta KA 

De Carles Porta, Eulàlia Ribera i Jordi Colominas 

 

KA un planeta desconegut. Un territori muntanyós de 

colors i textures suaus, amb craters, coves i racons que 

amaguen sorpreses. Un explorador s´avança a la 

descoberta d´aquesta terra misteriosa. Recorre els 

relleus, ressegueix els contorns.. i convida els nens a 

seguir-lo 

 
Divendres 19 a les 16.30h, a les 17.15h 

i a les 18.00h 

Dissabte 20 a les 11.15h, a les 12.00h 

i a les 12.45h 

 
POLIESPORTIU 3 
30 minuts 
Edat recomanada de 1 a 3 anys 

 

Contractació: 
Jaume Nieto (IMAGINART) 

675 655 724 

distribucio@imaginart.cat 

www.imaginart.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viridiana.es/
mailto:gorakada@gorakada
http://www./
http://www./


ESTRENA NACIONAL 

Teatre 
LIMFJORDSTEATRET 

Dinamarca 

 

Anger / Enfadat 

 

Ai, estic de mal humor avui! Enfadat! Enfurismat! Tot 

em sembla malament, malament, malament! 

Un actor i un músic investiguen junts el tema de de 

l´enuig. Perquè ens enfadam? Està bé enfadar-nos? 

Serveix d´alguna cosa?..... 

L´obra consisteix en diverses  seqüències  que passen 

en un univers senzill i musical on tot és possible.... 
 

 

 
Divendres 19 a les 16.30h, 

i a les 18.00h 

Dissabte 20 a les 10.45h,  

i a les 12.15h 

 
CA SES MONGES 

40 minuts 
Edat recomanada de 3 a 8 anys 

 

Contractació: 
Gitta Malling 

0045 26272011 

gitta@limfjordsteatret.dk 
www.limfjordsteatret.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatre d’objectes 
 

DISSET TEATRE 

Mallorca, Illes Balears 
Petjades 

De Carme Serna 

 

 

Un dia toquen a la porta. Una nina que no sabem 

d´on ve, demana recer i refugi però na Grisela viu 

SOLA de fa molt de temps, li agrada seure davant la 

xemeneia i beure cafè, a casa seva té UNA butaca, 

UNA cadira, UN tassó, UN llit... 

Grisela deixa passar a na Martina per passar UNA sola 

nit... però el seu encontre canviarà les vides 

d´ambdues per sempre. 
 

 

 

Divendres 19 a les 16.30h, 

i a les 18.00h 

Dissabte 20 a les 10.45h 

 
SALÓ PARROQUIAL 
40 minuts 
Edat recomanada +9 anys 

 

Contractació: 

Beatriu Solivellas 
659 546 914 

dissetteatre@gmail.com 

www.creatica17.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS 

Teatre 
TEATRO PARAÍSO 

Pais Basc 
 

Xocolat 

De Ramóm Molins i Rosa A. García 

 

Teatro Paraíso ha creat una dolça sorpresa escènica 

per als més petits: Xocolat. 

En un espai net i perfecte s´elabora una curiosa 

matèria: rajoles de xocolata, on hi viu una dona 

encantada amb les rutines i l´ordre. L´arribada per 

sorpresa d´una companya extravertida, divertida i 

impulsiva transformarà l´univers asèptic inicial.  

Un dia, les dues protagonistes creuen les seves 

mirades en fer una cosa extraordinària: provar, 

assaborir i gaudir la xocolata.  
 
Divendres 19 a les 17.00h 

i a les 19.00h 

 

 
ES CREMAT 
45 minuts 
Edat recomanada de 2 a 5 anys 

 

Contractació: 

a+soluciones culturales 

Mªangeles Marchirant / Laura Marín 
616 533 805 / 616 273 496 

ma.marchirant@a-mas.net 

laura.marin@a-mas.net 
www.a-mas.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gitta@limfjordsteatret.dk
http://www./
mailto:dissetteatre@gmail.com
mailto:ma.marchirant@a-mas.net
http://www./


Animació infantil 

Cucorba 
Mallorca. Illes Balears 
 

Animació infantil 
De Cucorba 

 

Un any més i ja en van... uf! Cucorba utilitzarà les 

cançons, les danses i la vella comicitat popular dels 

pallassos, feta d’ironies subtils i paròdies grotesques, 

per engrescar els infants en una festa compartida, 

amb la llengua i una àmplia mostra de les múltiples 

manifestacions de la nostra cultura popular com a 

pals de paller de l’espectacle.  
 

 

 

 

Divendres 19 a les 17.00h 

 
PLAÇA MAJOR 
60 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 
Francesc Aguiló Serra 

639 504 524 

cucorba@cucorba.cat 

www.cucorba.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRENA 

Clown gestual / Circ 
TIRAMILLES CIRCUS 

Mallorca, Illes Balears 
AnGus 

De Marc Florencio Vila 

 

Un sol personatge amb tot un món que gira sense 

control on l’amor dóna sentit a tant embolic. Angus 

és un pallasso que ve a mostrar-nos el seu espectacle, 

però es troba amb moltes dificultats angoixants que 

l’indueixen a deixar-ho córrer tot. Finalment un 

missatge del més enllà o del més endins, el fan 

enraonar i dur l’espectacle cap a un altre sentit. 

Angus ens farà gaudir d’una combinació de mim, 

teatre, manipulació d’objectes, malabars, equilibris, 

clown i màgia. 

 
Divendres 19 a les 17.45h, 

a les 19.45h 

 
PLAÇA DE SANT JOAN 
50 minuts 
Edat recomanada +5 anys 

 

Contractació: 
Tiramilles Circus 

0034 644558647 

tiramillascirco@gmail.com 
www.tiramillascirco.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS 

Dansa-de carrer 
ZUM ZUM TEATRE 

Catalunya 

Hippos 

De Quim Bigas i Ramón Molins 

 

En un món on els animals estan destinats a ser animals 

i els humans a ser persones, volem imaginar uns 

hipopòtams que no són ni una cosa ni l´altra. 

Simplement, són un punt mig: una persona disfressada 

i abandonada a un hipopòtam i un hipopòtam que 

es busca dintre dels individus que hi posen el cos. Un 

recorregut físic que pot ser una faula, una metàfora, 

una reflexió o senzillament, un espai on trobar-nos i 

està una mica més sols però més acompanyats...  

 
Divendres 19 a les 18.45h 

Dissabte 20 a les 12.30h 

 
PLAÇA MAJOR 

25 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 
Txell Burgués 

973 243 594 

contacte@zumzumteatre.com 

www.zumzumteatre.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www./
http://www./


ESTRENA A BALEARS 
Teatre  
LA TETA CALVA 

Comunitat Valenciana 
El Tambor de Cora 

De Maria Cárdenas i Xavo Giménez 

 

Fèlix necessita un cor. Cora ja no necessita el seu.  

El Tambor de Cora és una obra que va directe al cor, 

als sentits i a la necessitat de bategar en aquest hivern 

tant llarg.  

De la mà de Cora, Fèlix descobrirà la calor enmig de 

tant de fred. Però qui és la Cora? Cora és una xiqueta 

fantasma que li regalarà el seu cor. 

 

 

 

 

 

 
Divendres 19 a les 19.00 h 

i a les 20.30 h 

 
POLIESPORTIU 2 
55 minuts 
Edat recomanada + 6 anys 

 

Contractació: 

a+soluciones culturales 
Mªangeles Marchirant / Laura Marín 

616 533 805 / 616 273 496 

ma.marchirant@a-mas.net 
laura.marin@a-mas.net 

www.a-mas.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS 

Teatre d’actor i objectes(espectacle en castellà) 
PELOPONESO TEATRO Y MON 

TEATRO 

La Rioja 
Los cuervos no se peinan  

DeMaribel Carrasco 

 

Només qui té por pot ser valenta” 

“Los cuervos no se peinan”, és una història familiar 

singular, plena de llibertat, un viatge ple de 

possibilitats: una dona es converteix en mare d'un 

petit corb. La Dona del Barret Vermell i Emilio (el petit 

corb) formen una llar, un niu d'amor i seguretat. Però 

Emilio té els seus propis somnis: desitja anar a escola.  

Volar no és alguna cosa que s'aconsegueixi 

fàcilment. Però tots hem d'experimentar, encara que 

sigui una sola vegada en la vida, la meravellosa 

capacitat del vol. Ja sigui amb ales, ja sigui amb 

somnis. “Los cuervos no se peinan”, és una proposta 

poètica, un viatge visual; una història fantàstica que 

rescata el valor de la diferència, l'acceptació i l'amor. 

Un cant a la diversitat, a la llibertat i al valor que ha 

de tenir-se quan els altres et troben diferent. 
 

Divendres 19 a les 19.00h i a les 20.30 h 
TEATRE 
55 minuts 
Edat recomanada + 6 anys 

 

Contractació: 

Manuel Azquinezer  
AGADA DISTRIBUCIÓN 

650 444 361  
directo@sonosfera.es 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ESTRENA A BALEARS 
Clown 
Jam 
Catalunya 

El Mêtre 
De Jaume Jové Martí “Jam” 

 

Una taula, dues cadires, un parasol, un penja roba, 

un rellotge i un MÊTRE: "Vine i observa. Et convido al 

meu món!". 

 
Divendres 19 a les 23.45 

REST. S’ESTANC VELL  
30 minuts 

 

Diumenge 21 a les 11.30h, 

i a les 17.00h 
POLIESPORTIU 3 
60 minuts 

Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Núria Sas 

678 93 02 72 
management@jamweb.cat 

www.jamweb.cat 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:ma.marchirant@a-mas.net
http://www./
mailto:directo@sonosfera.es
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Dansa/Teatre infantil  
BAAL 

Mallorca, Illes Baleares 
MiraMiró  

De Catalina Carrasco 

 

Un espectacle de dansa i animació de vídeo per als 

més petits, que neix de l'univers de Joan Miró. L'obra 

s'emmarca en una selecció de la seva obra gràfica. 

Els seus vius colors, les formes geomètriques i l'aparent 

"totipotència" de les figures i personatges estimulen la 

fantasia, deixant entreveure que tot és possible. De 

forma màgica les pintures adquireixen vida i ens 

transporten a un univers imaginari. L'aventura d'un 

viatge al cosmos plena de descobriments i sorpreses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissabte 20 a les 10.00h 

i a les 13.45h 

 
POLIESPORTIU 2 
45 minuts 
Edat recomanada +3 anys 

 

Contractació: 
May Torrejón / Matel gestión cultural 

+34 618 581 291 

may@matelcultura.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titelles (espectacle en castellà) 

LA GOTERA DE LAZOTEA 
Andalusia 

El caso del fantasma 

percusionista 
De Juan Manuel Benito Lechuga 

 

En una casa habiten la senyora Mercedes i un 

fantasma. Cadascun intenta fer la seva vida 

quotidiana però hi ha moments en què es molesten 

mútuament. 

Tant un com un altre pensen que la solució consisteix 

que l'altre se'n vagi i faran tot l'impossible perquè així 

sigui. 
 
 

Dissabte 20 a les 10.00h, 

a les 11.30h 

 
ES CREMAT 

50 minuts 
Edat recomanada de 5 a 12 anys 

 

Contractació: 

La Gotera S.C. 

956 34 04 87 

lagoteradelazotea@yahoo.es 

www.lagoteradelazotea.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REESTRENA 
Circ 
VOL A 3 

Mallorca. Illes Balears 
 

Vol a 3 Cabaret 

De Cia.Vol a 3 

 

Espectacle de circ gestual que mescla diferents 

tècniques circenses com l´acrobàcia, els jocs 

malabars i els aeris amb la dansa, l´humor i la màgia. 

Tres personatges estrambòtics i carismàtics es troben 

enmig d´una tempesta. D’aquí sorgeixen petites i 

divertides històries que s´entrellacen entre els 

espectacles de circ, dansa i aigua.  
 

• 2016: Premi Matx Circaire 

 

 

 
Dissabte 20 a les 10.30h, 

a les 18.45h 

 
PLAÇA DELS CENTENARIS 
50 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Elena Xibillé 

635 601 103 
xielena@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./


PREESTRENA 
Clown 
DUDU ARNALOT  
Menorca, Illes Balears 
 

Insomni 

De Dudu Arnalot 

 

Una plaça amb un llit antic, un pallasso preparat per 

dormir. Sorolls, sorpreses, rialles i altres adversitats no el 

deixaran descansar fins a portar-lo a l’ INSOMNI. Guiat 

per les seves enginyoses inventives aconseguirà 

sorprendre i dibuixar somriures. Portant-nos de ben 

cert, a viure un viatge poètic, oníric i entranyable, ple 

de situacions descabellades i surrealistes  

 
Dissabte 20 a les 11.15h, 

a les 16.15h 

 
PLAÇA DE SANT JOAN 
40 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Alina Ventura 

+34 652 356 493 

info@lamaleta.cat 

www.lamaleta.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatre musical / Clown  
LA MECÀNICA & LOS 

RAVINOVICH 

Mallorca, Illes Balears 
Jêtlak 

De Pau Bachero, José M.Bestard,Antón Lara i Miquel 

A.Bestard 

 

Els germans Rabinovich vénen de molt lluny, tres 

forasters en l’espai i en el temps. No coneix- en la seva 

gent ni la seva llengua ni els seus costums, però a la 

maleta porten música, rialles i somriures.  

Potser així, qui sap, trobin un amor, un niu o un rosegó 

de pa. Espectacle de clown musical itinerant que 

uneix els cors 

 
Dissabte 20 a les 11.30h 
PLAÇA TOMEU PENYA 

a les 14.15h  
IT 3 – PLAÇA MAJOR – PARC JOSEP MARIA LLOMPART 

 

Diumenge 21 a les 12.15h 
IT 7 – NAU – PLAÇA MAJOR 
 

30 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Pau Bachero Bertomeu 
625 687 710 

info@lamecanica.org 

www.lamecanica.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS 
Teatre de carrer 
Fadunito 
Catalunya 

La gran família 
De Ivan Alcoba i Ferran Orobitg 

 

Una família molt especial surt a passejar per la vila... i 

és que són XXL! Ningú restarà indiferent al seu pas. 

 
Dissabte 20 de les 12 h 
IT 2 - PLAÇA SANT JOAN – PLAÇA MAJOR 

i a les 19.45 h 
IT 5 - PLAÇA DELS CENTENARIS – PARC JOSEP Mª LLOMPART 
 

35 minuts 

Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Núria Sas 

678 930 272 
contact@fadunito.com 

www.fadunito.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
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ESTRENA A BALEARS 
Circ 

Circ Pistolet 
Catalunya 

Quan no tocàvem de peus a 

terra 
De Circ Pistolet 
 

“Vine, que anirem enrer...si vols venir, anirem enrere, 

enrere, enrere, als dies de la nostra infantes...quan 

jugàvem tots junts i jugàvem sempre i molt...quan no 

tocàvem de peus a terra...” 

 
2017 Premi Zirkólica millor espectacle de circ de 
carrer 

 
Dissabte 20 de les 12.15 h 
TEULERA (ESPAI D’ART MARIA SERVERA) 

 

Diumenge 21 de les 18.30 h 
POLIESPORTIU 2 
 

60 minuts 

Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Associació sociocultural Tub d’assaig 7.70 

620 717 278 

circpistolet@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRENA 

Animació musical 
XIULA 

Catalunya 
Donem-li una volta al món 

De Xiula 

 
 

“Donem-li una volta al món” és una experiència 

d’animació musical que pentina a les famílies amb un 

espectacle fresc i atrevit on els XIULA combinen ritmes 

moderns i lletres enginyoses per treballar valors i 

gaudir d’una estona inoblidable 

 
Dissabte 20 a les 13.00h 

 

 
PLAÇA MAJOR 
75 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Xiula 

678 400 173 
info@xiula.cat 

www.xiula.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS 

Teatre  (espectacle en anglès) 
MISHMASH INTERNATIONAL 

THEATRE COMPANY 

Dinamarca 

Romeo&Juliet 

De William Shakespeare 

 

Romeu i Julieta, dos adolescents sense alegria, es 

reuneixen en una festa i cauen enamorats un de 

l´altre. No obstant, l´enemistat entre les seves famílies 

fa que tot sigui molt complicat. A mesura que els joves 

amants s´esforcen per mantenir el seu amor, el curs 

dels esdeveniments els condueix al tràgic final. 

 
Dissabte 20 a les 13.45h 

Diumenge 21 a les 17.15h 

 
TEATRE 
40 minuts 
Edat recomanada + 12 anys 

 

Contractació: 

MishMash International Theatre Company 

+90 5334369707 
mishmash.theatrecompany@gmail.com 

www.mishmashtheatre.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xiula.cat/
http://www./


Teatre visual 
COLORIN COLORADAS 

Mallorca, Illes Balears 
Col·leccionista Celest 

De Blanca Alonso 

 

El Col·leccionista Celest és un espectacle de teatre 

d´imatges, projeccions, llum i ombres, titelles i dansa, 

sense text, que està destinat a un públic familiar. A 

partir d´una reflexió personal sobre l´anhel neix 

aquesta història, que narra com un home gris intenta 

posseir els elements del cel. Aquesta obra ens 

apropa, d´una manera metafòrica i poètica, a 

qüestions com la igualtat de gènere, el respecte i 

l´amor 

 

 

 

 

 

 

 
Dissabte 20 a les 16.30 h 

i a les 20.00h 

 
SALÓ PARROQUIAL 
40 minuts 
Edat recomanada +5 anys 

 

Contractació: 

Colorín Coloradas 

606 155 404 
blancalons@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelles i actor  
CÍA.JAVIER ARANDA 

Aragó 
Vida 

De Javier Aranda 

 

Dues mans i l´univers d´una cistella de costura. 

Les coses fetes a mà tenen el seu propi caràcter, les 

mans com a part d´un ésser, com a protagonistes, 

com éssers especials que creen moviment, emoció i 

vida. Una cistella a la deriva, un viatge...De qualsevol 

racó, de qualsevol cistella emergeixen brots de vida; 

vides valuoses, particulars i úniques. 

 

• 2017 XXXI Fira Internacional de teatre i 

dansa de Osca. Premi millor espectacle de 

teatre 

• 2018 Fira de Titelles de Lleida: Drac d´Or 

Julieta Agustí al millor espectacle. Premi  

millor espectacle del jurat internacional. 

Premi al millor espectacle del jurat de les 

Autonomies. 

• 2018 Feten: Premi al millor espectacle de 

petit format 
Dissabte 20 a les 17.00h, a les 20.00 h 

i a les 23.00h 
CA SES MONGES 
55 minuts 
Edat recomanada +10 anys 

 

Contractació: 

Ana Sala Montoro(IKEBANAH ARTES ESCENICAS) 

619 951 791 / 960 090 504 
anasala@ikebanah.es 

www.ikebanah.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA ABSOLUTA 

Clown 
CLOWNIDOSCOPIO 

Eivissa, Illes Balears 
 

Refugi 

De David Novell i Monma Mingot 

 

En Refugi es troben dues realitats: La d´aquell que 

crea el seu propi món perquè necessita un espai on 

sentir-se segur(refugi) i la d´aquell que havent-ho 

perdut tot, fuig en busca del seu lloc en el món 

(refugiat). 

Poden dues realitats tan diferents conviure en el 

mateix espai?? 

Un espectacle familiar on juguem amb els límits que 

ens separen. Els límits que ens aïllen i els que ens fan 

sentir segurs. Límits.  

On està el límit que diu qui som nosaltres i qui són els 

altres? 

 

 
Dissabte 20 a les 17.00h 

i a les 20.00 h 

 
TEATRE 
50 minuts 
Edat recomanada +5 anys 

 

Contractació: 

Victoria / CLOWNIDOSCOPIO 
+34 678 007 261 

info@clownidoscopio.com 

www.clownidoscopio.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikebanah.es/
http://www./


ESTRENA ABSOLUTA 

Teatre de titelles 
CENTRE DE TITELLES DE 

LLEIDA 

Catalunya      

La Jana i els tres óssos 

De Joan-Andreu Vallvé 

 

La Jana i els tres óssos és una versió del conte popular 

"La Rínxols d´Or", un muntatge adreçat als més 

menuts. El marc escenogràfic ens evoca una 

botigueta on es despatxen contes i on els titelles 

esdevenen joguines en mans dels seus manipuladors, 

que basteixen la narració servint-se alhora de les 

cançons i de les ombres, tot conreant el clima màgic 

i tendre que tenen aquestes històries pels infants 

d´arreu.    

 

 
Dissabte 20 a les 17.00 h 

i a les 18.30h 

 
ES CREMAT 
50 minuts 
Edat recomanada de 3 a 7 anys 

 

Contractació: 

Oriol Ferrer / Mireia Perna 
973 270 249 

centre@titelleslleida.com 

www.titelleslleida.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc de carrer 

 

FUNDACIÓ MALLORCA 

LITERÀRIA 
Mallorca. Illes Balears 

Joc Boiet (L’illa dels tresors) 
De Carme Castells i Joana Maria Serra 

 

Pots viure de ple les aventures a l’Illa dels Tresors amb 

l’app WOW LLEGENDES, però per divertir-nos junts i 

sense pantalles hi ha el Joc Boiet en format gegant. 

Un taulell especial, uns daus que hauràs de llençar 

amb tot el cos i 10 bocins de mapa per reunir. Estàs 

preparat? Compta amb els dimonis boiets t’ajudaran 

a avançar, però compte amb les ombres negres... 

són molt perilloses! De quin equip vols esser? 

 

 
Dissabte 20 a les 17.15 h 

Diumenge 21 a les 12.00 h  

i a les 16.00 h 

 
PLAÇA MAJOR 
60 minuts 
Edat recomanada +7 anys 

 

Contractació: 

Fundació Mallorca Literària 

971 88 60 14 
info@mallorcaliteraria.cat 

www.mallorcaliteraria.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA BALEARS 

Teatre gestual i titelles 
CAMPI QUI PUGUI 

Catalunya 
Asteroid 

De Campi qui Pugui  
 

 

Un meteorit ha impactat a la via pública. La policia 

científica fa un primer apropament i n'extreu algunes 

mostres. Però comencen a succeir coses inesperades. 

Un espectacle que, mitjançant l'humor absurd, 

afronta la forma de relacionar-nos amb allò que 

desconeixem, les diferències culturals i els marcs 

mentals que limiten la nostra capacitat per entendre 

el món que ens envolta 

 

 

 

 

 
Dissabte 20 a les 17.45 h 

i a les 20.15h 

 
PARC JOSEP MARIA LLOMPART 
40 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Jordi Pedrós Miquel 
686 393 115 

campiquipugui@cqpproduccions.com 

www.cqpproduccions.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.titelleslleida.com/
http://www./
http://www./


ESTRENA NACIONAL 

Teatre (espectacle en anglès i caalà) 
CWMNI  THEATR ARAD GOCH 

Gal·les 

Slip stones 

De Mari Rhian Owen, Ffion Wyn Bowen i Jeremy 

Turner 

 

Slip Stones és un espectacle interactiu que consisteix 

en l´amistat, la desil·lusió, la soledat, la invenció de 

nous jocs i la identificació de noves històries. 

S´utilitzen objectes naturals, com pedres i sorra, com 

a part important de l´acció i la narració. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissabte 20 a les 19.15 h 

Diumenge 21 a les 11.15h, a les 13.15h 

i a les 17.15h 

 
NAU 
55 minuts 
Edat recomanada de 3 a 8 anys 

 

Contractació: 

Jeremy Turner 
+44 1970 617 998 

jeremy@aradgoch.org 

www.aradgoch.cymru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRENA 

Acció perfomàtica 
PEP AYMERICH 

 Catalunya 
Cadira 

De Pep Aymerich 

 

Pep Aymerich, fuster i artista, parteix d’un tronc per 

construir una cadira en temps real. Així vol ensenyar 

l’eficiència dels moviments i el valor de l’ofici, 

mitjançant una acció poètica amb elements de la 

dansa. Amb mans d’artesà̀ i ànima de nen, en Pep 

Aymerich modela la matèria i dialoga amb els 

elements per a re- trobar-se amb l’essencial de 

l’ésser i la natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissabte 20 a les 19.15h 

 
SA TEULERA(ESPAI D’ART MARIA SERVERA) 
1 hora 45 minuts 
Edat recomanada +8 anys 

 

Contractació: 

Pep Aymerich 

686 517 215 
info@pepaymerich.com 

www.pepaymerich.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ, dansa contemporània i música d’autor 
CIA. Du´K´tO 

Mallorca, Illes Balears 
Cafuné 

De Cia.Du’K’tO 

 

La carícia com a gest relacional: una carícia dolça 

que en moments amaga sentiments de frustració, 

una carícia amarga que descobreix les intimitats 

més sinceres o una carícia juganera que 

desemboca a una infinitat d’aventures. 

 
• 2017: Premi Circaire -1.Premi del Jurat del IV 

Matx de Circ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissabte 20 a les 21.30 h 

 
POLIESPORTIU 2 
45 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Bernat messeguer 

600 230 675 
duktocompany@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeremy@aradgoch.org
http://www./
http://www./


ESTRENA BALEARS 
Dansa 
MAREA DANZA 

Comunitat Valenciana 
Amelia 

De la Teta Calva 

 

Totes intentem alçar el vol. Totes mirem des de  

xicotetes cap amunt i acabem mirant el sol. Amelia 

és la història de cada dona que es posa l´ horitzó com 

a límit i la llibertat com a equipatge. Sintiu els motors i 

les hèlixs, emmudiu amb les coses belles i amb les 

terribles, deixeu que us seduïsca el trinat d´eixe canari, 

que aleteja dins cadascuna. Amelia, que no et tallen 

les ales. 
 

• 2018 FETEN: Millor espectacle de dansa 
 

 

Dissabte 20 a les 23.00 h 

Diumenge 21 a les 20.00 h 

ESPECTACLE DE CLOENDA 

 
POLIESPORTIU 1 
50 minuts 
Edat recomanada +6 anys 

 

Contractació: 

a+soluciones culturales 

Mªangeles Marchirant / Laura Marín 
616 533 805 / 616 273 496 

ma.marchirant@a-mas.net 

laura.marin@a-mas.net 
www.a-mas.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA MALLORCA 

Clown 
MINÚCIA TEATRE  
Menorca, Illes Baleares 
Tatanka 

De Montse Bonet, Jordi Pérez i Anselm Serra 

 

Tal com Alícia va descobrir el País de les Meravelles 

seguint un conill blanc, en Suli i en Munyaku són 

transportats a un món màgic, exòtic i estrany, 

cercant esclatassangs. Allà descobriran una manera 

nova de mirar el món, estranya al principi... però de 

mica en mica es deixen atrapar per la filosofia del 

indis d’Amèrica del nord, on no és tan important què 

tens, sinó qui ets. 

Voldran tornar aquesta parella de valents? 

 

 

 

 

 

 
Diumenge 21 a les 10.30h, 

i a les 12.00h 

 
TEATRE 
50 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 
Anselm Serra 

652 320 199 

anselm.serra@gmail.com 
www.minucia-teatre.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS 

Teatre i dansa 
PANICMAP PROYECTOS 

ESCÉNICOS 

Comunitat Valenciana 

Petit Big Blue 

De Juan Pablo Mendiola 

 

Petit Big Blue és una proposta plàstica en la qual gest, 

dansa, arts visuals i arts digitals dialoguen per a oferir 

una experiència que estimula el desig de jugar, 

trobant pel camí algunes emocions que tots sabrem 

identificar. 

Petit Big Blue és gran i és blau. És gran, blau i molt 

curiós. La seva curiositat el porta a situacions i llocs 

dels quals després no sap com en sortir-ne.  

Afortunadament compte amb Ena, que sempre està 

allí per ajudar-lo.  

 
Diumenge 21 a les 10.30h  

i a les 16.00h 

 
ES CREMAT 
36 minuts 
Edat recomanada de 18 mesos a  4 anys 

 

Contractació: 

a+soluciones culturales 
Mªangeles Marchirant / Laura Marín 

616 533 805 / 616 273 496 

ma.marchirant@a-mas.net 
laura.marin@a-mas.net 

www.a-mas.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ma.marchirant@a-mas.net
http://www./
http://www./
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http://www./


REESTRENA 
Teresetes de fil i mà 
MR.CARROT 

Mallorca, Illes Balears 
Mr. Carrot’s Circus 

De Andreu Baseiria i Nacho Míllara 

 

Arriba el petit gran circ de Mr. Carrot on podreu 

veure rumbers llunàtics, conills entremaliats, monstres 

vegans, barbies assassines i com artista convidat el 

gran: ¨Boquerón de la isla¨.No us podeu perdre 

aquesta combinació de rumba, màgia i teresetes de 

fil i mà.  

Tot plegat, un gran disbarat 

 
Diumenge 21 a les 11.00h, 

a les 12.00h, a les 13.00h, 

a les 16.30h, a les 17.30h 

i a les 18.30h 

 
PLAÇA DE SANT JOAN 
25 minuts 
Edat recomanada +3 anys 

 

Contractació: 

Musibal 

971 796 966 

oficina@musibal.com 

www.musibal.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRENA 
Conte musical 

musicAtres 
Mallorca. Illes Balears 

Les girafes no poden ballar 
De Giles Andreae. Adaptació musical: Antònia 

Bassa, Esther Díaz i Júlia Acosta 

 

Conte-concert interactiu en petit format que parla 

de sentiments, d'autoestima i de superació personal 

a través d'una narració dinamitzada que, 

combinada amb un acompanyament musical en 

directe (flauta, violí i veu), es converteix en un 

espectacle màgic per a tota la família. 
 

 

Diumenge 21 de les 11.15 h  

i a les 16 h (de 6 mesos a 2 anys) 

A les 13.30 h (de 3 a 6 anys) 

 
CA SES MONJES 
45 minuts 

Edat recomanada de 6 mesos a 6 anys 

 

Contractació: 
musicAtres 

619 808 201 

acostajulia@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ 
MALICIA! 
Mallorca, Illes Balears 
El punt de la i 

De Malicia! 

 

La importància de la imatge, la sobredosi 

d´informació, l´home-dona performàtic ….. un 

còctel molotov que explota amb una dosi d´humor, 

teatre físic i circ. 

 

 

 

 

 

 
Diumenge 21 a les 11.15 h 

i a les 16.45h 

 
PLAÇA DELS CENTENARIS 
50 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Alicia Rechac/Lamalicia de Murphy 

678 356 057 
distribucion@maliciacia.com 

www.maliciacia.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www./


Contacontes 

FUNDACIÓ MALLORCA 

LITERÀRIA 
Mallorca. Illes Balears 

L’arbre de la memòria (L’illa 

dels tresors) 
De Caterina Valriu i Carme Castells 

 

Sessió de contallegendes a la carta, a càrrec de 

Caterina Valriu. L’arbre de la memòria neix de la terra, 

es nodreix d’ella, de tot allò que hi passa i que es 

conten les pedres, les plantes, les arrels de les unes a 

les altres. Beuen de les aigües de torrents i de vora de 

mar. Senten i arrepleguen totes les veus que suren en 

l’aire. L’arbre de la memòria conté totes les històries, 

viscudes i inventades, que habiten l’illa de Mallorca. 

L’arbre de la memòria és la casa de la Dama de la 

Memòria: deessa i reina i madona de l’Illa dels Tresors. 

Ella ens anirà contant, a mesura que li ho demanem, 

llegendes i contarelles de que hi ha esdevingut... 
 

Diumenge 21 a les 11.15 h 

i a les 13.15 h 

 
SALA SA NOSTRA 
45 minuts 
Edat recomanada +6 anys 

 

Contractació: 

Fundació Mallorca Literària 
971 88 60 14 

info@mallorcaliteraria.cat 

www.mallorcaliteraria.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelles de taula 

 

TXO TITELLES 
Catalunya 
 

El nou Groc 
De Esther Cabacés 

 

En Groc es desperta d’un malson. Es lleva i marxa a 

passejar pel bosc. El que viurà a partir d’aleshores... 

serà real? 

 

L’espectacle, de caire naïf, ens mostra situacions 

diverses que viu el nostre protagonista. 

Petits moments de tendresa, ingenuïtat i sorpresa.  

 

 

 

 

 

 
Diumenge 21 a les 12.00 h 

a les 13.30 h i a les 16.00 h 

 
CA SES MONGES 

45 minuts 
Edat recomanada de 3 a 7 anys 

 

Contractació: 
Esther Cabacés 

616 618 529 

info@txotitelles.com 
www.txotitelles.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA A BALEARS 

Teatre de titelles 
FESTUC TEATRE 
Catalunya 
 

Adéu Peter Pan 

D´Ingrid Teixidó 

 

A la Maria una nena amb imaginació, li encanten els 

contes, històries i aventures que li explica el seu avi, 

amb qui passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. 

De sobte, una nit els nens perduts s´enduran la Maria 

de la seva habitació cap al País de Mai Més. 

Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. 

Una història molt tendre on es plasma una realitat 

actual: el vincle entre els infants i els seus avis.  
 

• 2018 Premi millor espectacle infantil i públic 
familiar a La Feria de teatro de Castilla y León-
Ciudad Rodrigo 

 
 

Diumenge 21 a les 12.00 h 

i a les 13.30h 

 
POLIESPORTIU 2 
50 minuts 
Edat recomanada +5 anys 

 

Contractació: 

Pere Pàmpols Ferré 

626 463 218 
info@festuc.net 

www.festuc.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www./
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Animació 
SPAGUETTI 

Mallorca, Illes Balears 
Spaguetti Yeyé 

De Spaguetti 

 
 

Spaguetti estam d’aniversari. Complim 20 anys! El 

motor constant dels nostres espectacles són els nins i 

nines. Amb mirada sempre lúdica, vestim les 

actuacions amb música en directe, jocs, cançons, 

danses, personatges estrambòtics i molta animació. 

Spaguetti Yeyé és un xou de cançons que 

esdevenen populars dia a dia en la Mallorca Yeyé: 

Na Catalina de plaça, Ton pare no té nas, Sor 

Tomasseta, Una dona llarga i prima, Na Dolores teniu 

un nòvio, Una rayo de sol, La Yenca, Corazón 

contento, Eva Maria se fué, Pajaritos, Limón 

Limonero, Poromponpero i Chachachá del tren). 

 

 

 

 
Diumenge 21 a les 13.00 h 

 
PLAÇA MAJOR 
60 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Josep Lluís Gallardo Llull 
670 560 168 

joseplluis@teatredebutxaca.es 

www.spaguetti.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música i animació 
MEL I SUCRE  
Mallorca, Illes Balears 
El cor del bosc 

De Jéssica Martín i Pere Duran 

 

MEL I SUCRE som un grup mallorquí de música i 

animació per a grans i petits, creat i dirigit per Jéssica 

Martín i Pere Duran, format per cinc músics i un 

animador. Cantam en català, tocam en directe i 

totes les cançons que fem són d’autoria pròpia. La 

nostra música està feta amb una mirada conscient 

cap a la vida, i amb ella promovem missatges positius, 

d’amor i de respecte. Durant tot el concert oferim 

animació familiar; per a cada cançó una dansa o un 

joc, a vegades amb el suport de material manipulatiu 

com teles, aros, cordes... i diferents escenografies 

artesanals, que ens conviden a viatjar junts a un món 

de música i màgia on tot és possible.  

 
Diumenge 21 a les 18.00 h 

 
PLAÇA MAJOR 
75 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Pere Duran 

699 991 006 
melisucre.musica@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRENA 
Instal·lació lúdica 

El Juego del Cíclope 
Mallorca. Illes Balears 

The Vbolit 
De Xabier BErnadet i Emiliano Martesanz 

Amb la col·laboració de Laboratori de somnis 

 

The Vbòlit ens fa volar la imaginació i ens trasporta a 

llocs màgics on les rodes són les protagonistes en un 

espai de descoberta. 

Bicicletes reciclades, circuits de cotxes impossibles i 

panells de joc. 

L’ésser humà necessita seguir en contacte amb el seu 

imaginari més boig per poder connectar amb si 

mateix i treure solucions creatives als reptes de la vida 

quotidiana. Desconnectar del dia a dia unint-se a 

altres persones, que sota la mateixa experiència 

sobre rodes, poden tornar a connectar amb la seva 

pròpia existència des d’un lloc renovat; després d’un 

viatge boig per un espai ple de sorprenents 

aventures. 

 
Dissabte 20 de les 10.30 h a les 19 h 

Diumenge 21 de les 10.30 h a les 19 h 
PARC JOSEP MªLLOMPART 
 

Dissabte 20 a les 17 h 
IT 4 – PLAÇA SANT JOAN – PARC JOSEP Mª LLOMPART 

Diumenge 21 a les 17.30 h 
IT 7 – PLAÇA DELS CENTENARIS – PARC JOSEP Mª LLOMPART 
 

Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Emiliano Martesanz 
622 044 552 

lilajuegosreciclados@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joseplluis@teatredebutxaca.es
http://www./


REESTRENA 
Instal·lació de carrer 

La residual 
Catalunya 

Raconets de la Mar 
De Activalacultura & Laresidual 

 

Parc lúdic tematitzat en la Mediterrània que 

mitjançant racons lúdics i educatius transmatrerem  la 

importància de tenir cura de la nostra Mar i de 

respecte al medi ambient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dijous 18 de les 17 h a les 19 h 

Divendres 19 de les 10.30 h a les 19 h 

Dissabte 20 de les 10.30 h a les 19 h 

Diumenge 21 de les 10.30 h a les 19 h 

 
PARC JOSEP MªLLOMPART 
 

Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Toni Vila Mestres 

935 252201 
info@activalacultura.com 

www.activalacultura.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lació interactiva 

LÎLA JOCS RECICLATS  
Mallorca. Illes Balears 

 

La volta al món en 3 minuts 
D’Emiliano Matesanz 
Amb la col·laboració de Laboratori de somnis 

 
Va fer falta un llarg viatge a ÀFRICA per construir un 

artefacte que donaria 

la volta al món en tres minuts. Els jocs reciclats de Lila 

ens fan una 

passejada pel seu univers lúdic construït a partir de 

materials de rebuig 

recuperats i recol·lectats al voltant del món. 

 
Divendres 19 de les 10.30 h a les 19 h 

Dissabte 20 de les 10.30 h a les 19 h 

Diumenge 21 de les 10.30 h a les 19 h 

 
PARC JOSEP MªLLOMPART 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 
Emiliano Martesanz 

622 044 552 

lilajuegosreciclados@gmail.com 

www.lilajuegosreciclados.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lació lúdica de carrer 

LUDOTECA DE JARDÍ 
Mallorca. Illes Balears 

 

Ludoteca de jardí 
 

 

La Ludoteca de Jardí desenvolupa espais de joc 

autònom i no dirigit, on els materials parlen per si 

mateixos. En aquests ambients infants, joves i adults es 

retroben amb el joc, entre ells i amb ells mateixos des 

de l'exploració i des de l'experimentació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dijous 18 de les 10.30 h a les 19 h 

Dissabte 20 de les 10.30 h a les 19 h 

Diumenge 21 de les 10.30 h a les 19 h 

 
PARC JOSEP MªLLOMPART 
 

Per a tots els públics 

 

Contractació: 
Ludoteca de jardi 

617 556 728 

ludotecadejardi@gmail.com 
www.ludotecadejardi.com 
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Cercavila i música 

VILATUCADA JOVE 
Mallorca, Illes Balears 

Vilatucada Jove 
 

Tambors, timbals, bombos, plats… D’aquesta matèria 

en surt música rítmica de la mà de joves, jovenets i 

jovenells vilafranquers àvids de festa, música i bauxa. 

Van de la mà dels que ara són els seus “mestres” i 

segueixen amb força les seves passes,amb ritme i 

sense pausa. Surten enmig amb ganes de fer-se veure 

i fer-se sentir, com si s’haguessin de menjar el món. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dijous 18 a les 17.00 h 

 
ITINERANT – PLAÇA TOMEU PENYA – PARC 

 
35 minuts 
Per  a tots els públics 

 

Contractació: 

Toni Amengual 

687 240 436 
vilatucada@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercavila 

BOIETS DE FOC I BOIETONS 
Mallorca, Illes Balears 

Roda que roda 
 

“Creixeu i multiplicau-vos” diu el llibre de Gènesi. Idò 

sí, ells, que no són de la Terra, també ho han fet! No 

volien deixar que l’infern vilafranquer quedàs com un 

solar buit i s’hi posaren, no fos cosa que d’aquí a uns 

anys ja no poguessin cobrar la pensió de jubilació (els 

joves han de fer feina per a que els vells puguin 

cobrar!) Idò ara, Boiets i Boietons roden junts per 

carrers i places, com sempre, amb ganes de fer festa. 

Com en la vida, els vells encara estiren la roda, però 

els joves empenyen amb força. Com ha de ser 

 

 

 
Dissabte 20 a les 21.00 h 

 
IT-5 PARC – PLAÇA TOMEU PENYA  

 
40 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 
Pere José Capó 

696 233 378 

Boiets.de.foc@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectacle músico-teatral de passarel-la 

CREACIÓ COL·LECTIVA 

Mallorca, Illes Balears 

Elles 

Ideada i dirigida per Mateu Jaume. 

Produida per Associació Sis Sentits 

 

 

Elles, mares. Elles, filles. Elles, treballadores. Elles, 

artistes. Elles, valentes. Elles, tot per elles.  Elles, les 

dones.  

Una proposta que beu del gènere musical i que vol 

ser tot un reconeixement tasca silenciosa però 

constant de les dones; una manera de treure a llum 

el seu paper dins uns societat masculinitzada; “donar 

visibilitat” a les dones anònimes que han fet possible 

el recorregut històric d’un poble, que han estat el 

puntal encoratjador en els moments difícils; un 

espectacle per “donar-los ales”, per fer-les volar, per 

fer-les lliures.  

Divendres 19 a les 21.30 h 

 
PLAÇA DELS CENTENARIS 

 
60 minuts 
Per  a tots els públics 

 

Contractació: 

Mateu Jaume 
651 577 085 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discjòquei 

DOCTOR MAGNETO 
Mallorca, Illes Balears 

Festa Doctor Magneto i 
 

El doctor Magneto es dedica a la recuperació i 

rehabilitació de residus i deixalles, cirurgia de plàstic i 

punció del vinil. Les seves sessions d’acupuntura 

vinílica estan indicades per a un gran nombre de 

patologies físiques, psíquiques i emocionals i es 

realitzen sempre acompanyades dels terapèutics 

moviments de les seves minimaggy-gogos. Salut i 

juguetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissabte 20 a les 24.00 h 
 

DAVANT S’ESTANC VELL 
60 minuts 
Per a tots els públics 

 

Contractació: 

Sebastià Manresa 
raypostizo@gmail.com 
 

 


