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Aquesta és la 7ª edició del festival solidari El Dia del Circ a Breda, des de la primera 
edició, l’any 2015, a l’actual, han passat uns anys, però l'essència del festival es conserva. 
Ens agrada apostar, sempre que es pot, per artistes locals, per companyies emergents, 
donar espai a processos de creació... I comptar amb representacions de les diferents 
disciplines i estils dins el món del circ, per així portar circ d’aquí  i circ d’allà a les places 
de la població de Breda. També, si el pressupost ho permet, ens agrada poder convidar a 
participar als nostres amics i amigues artistes que viuen fora de Catalunya.

L’objectiu d’aquest festival solidari,  tampoc canvia i continua sent apropar el circ a 
tothom, sense distincions, i donar a conèixer les accions que es realitzen des de l’as-
sociació “Contaminando Sonrisas” o projectes afins.  Amb el propòsit final de recaptar 
diners per dur a terme els nostres projectes socials, culturals i artístics.

Al llarg del festival hi ha programats una vintena d’espectacles. Esperem omplir, un any 
més, les places i carrers de Breda de gent, de colors, de sorolls i sobretot d’aplaudiments! 
Volem poder gaudir amb totes vosaltres del Dia del Circ com hem fet a les edicions 
passades. 

Només falta que escolliu quins espectacles són per vosaltres, segur que trobeu els que 
més us encaixen. Desitgem que gaudiu dels espectacles i activitats programades!

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

7a Edició del 
Dia Del Circ!

https://acmfotograf.wordpress.com/


Si fas fotografies i/o vídeos durant el festival i 
la comparteixes a Facebook i/o Instagram, eti-
queta’ns @diadelcirc_breda i utilitza el hashtag 
#diadelcircbreda2022

Moltes gràcies. 

https://www.instagram.com/diadelcirc_breda/
https://www.facebook.com/DiaDelCircBreda/


Dia del Circ
18 i 19 Novembre de 2022

L’aforament dels espectacles és limitat. 

Els escenaris estan limitats físicament. Us preguem que res-
pecteu l’espai de treball dels i les artistes.

Els i les espectadores hauran d’assegurar-se que rellotges, 
telèfons mòbils i altres aparells no emetran senyals acústics 
que distreguin l’atenció dels i les artistes i del públic. També 
evitar l’ús de flaix durant les actuacions.

Per al correcte desenvolupament dels espectacles i per evitar 
possibles molèsties a les companyies i a la resta del públic es 
demana que els animals vagin lligats als espais de carrer. Dins 
els espais tancats, Cercle Bredenc / Els Forns / Claustre / Pati 
de l’Abadia, està prohibida l’entrada d'animals.

Per dignificar i seguir fomentant l’art al carrer, la nostra pro-
posta és el format de taquilla inversa en la gran majoria de 
les actuacions, al final de cada actuació es passarà la gorra. 
Recordeu que aquesta és la manera de finançar aquestes inicia-
tives i que per tant, és un preu lliure però necessari.

L’organització del Dia del Circ es reserva el dret d’introduir 
modificacions en aquest programa, si les circumstàncies ho 
exigeixen. Si us ve de gust col·laborar amb el projecte, penseu 
que tenim a la vostra disposició samarretes i bosses.

L’organització informa que en cas de pluja, la programació del 
Dia del Circ es reserva un pla B que s’anunciaria el mateix dia a 
través de les xarxes socials del festival.

Per la vostra comoditat veniu ben abrigats i porteu mantes!

Per tal d'evitar residus innecessaris, si us plau, porteu el got de 
casa i feu l'ús correcte de les escombraries.

RECOMANACIONS



Porta el teu 
GOT

Ajuda’ns a reduir 
la quantitat de residus

#diadelcircbreda2022



Porta 
manta 
i coixí

#diadelcircbreda2022

Per combatre el fred 
i estar ben còmode



Com arribar?

BREDA

AP-7:
SORTIDA 11 (SANT CELONI)
SORTIDA 10 (HOSTALRIC)

C-25 – Eix Transversal:
SORTIDA 209 (BLANES, ARBÚCIES, 
SANT HILARI SACALM)

AUTOBÚS:
LA HISPANO HILARIENCA
T. 972 245 012

RENFE:
ESTACIÓ RIELLS-VIABREA-BREDA
Línies RN2 i R11
www.renfe.es



Espais

• ESPECTACLES 
• BARRA DEL DIA DEL CIRC
• PUNT D'INFORMACIÓ
• FOOD TRUCKS
• MERCAT D'ARTESANIA

6. PLAÇA LLUÍS COMPANYS



Programació
HORARI ACTIVITAT/ 

ESPECTACLE CIA. GÈNERE LLOC DURADA

DIVENDRES 18 NOVEMBRE

18:00 Dolcesalato Carpa Diem
Circ Teatre amb Màstil 

Xinès, Monocicle i 
Clown

PL. LLUÍS COMPANYS 40'

19:30 Cabaret Forever Young Varis Multidisciplinar CERCLE BREDENC 75'
DISSABTE 19 NOVEMBRE

Tot el 
dia

Food Trucks Varis Menjar i Beure PL. LLUÍS COMPANYS

Tot el dia

Parades Promocionals Varis Promoció PL. LLUÍS COMPANYS

The Vagina Slide Louise Clay Instal·lacio Artística PL. LLUÍS COMPANYS

Exposició No Name Kitchen Fotografia ELS FORNS

Acomodadors d'espais Cia Total Circ Clown ITINERANT

10:30 Escola De Circ Exprès Contaminando Sonrisas Taller de Circ PLAÇA DE LA VILA 180'

11:00 El Guardià Dels Jocs Cia. Tager Clown-Malabars PL. LLUÍS COMPANYS 60'

12:00 On, Com, Aigua? Cia. La Toli Clown Clown PATI DE L'ABADIA 45'

12:30 Dapostar Taller Dapostar Taller Dapostar PL. LLUÍS COMPANYS 90'

13:00 Sin Rumbo Ni Destino Cia. Clownomadas Clown i Circ CLAUSTRE 50'

13:15 Ye Orbayu Cia. Vaques Circ i Música en Directe CERCLE BREDENC 45' (+16)

13:30 Volátil: Que Puede Volar Cia. Equilibrio Inestable Clown Poètic PL. LLUÍS COMPANYS 30'

14:30 Concert Performatiu La Elisa Música PL. LLUÍS COMPANYS 60'

16:00 Calamars Entre Línies 
Ft. Dj Indi Peers ACEMGIR Slackline PLAÇA DE LA VILA 30'

16:30 Sorteig Productes de 
Proximitat UBIC Sorteig PLAÇA DEL CONVENT 10'

16:30 Dapostar Taller Dapostar Taller Dapostar PL. LLUÍS COMPANYS 90'

16:30 Zloty Band Zloty Band Música PL. LLUÍS COMPANYS 45'

17:00 Ara Cia. Buela Multidisciplinar CERCLE BREDENC 45'

17:30 Sin Rumbo Ni Destino Cia. Clownomadas Clown i Circ CLAUSTRE 50'

17:30 Volátil: Que Puede Volar Cia. Equilibrio Inestable Clown Poètic PLAÇA DE LA VILA 30'

18:30 Cos i Ficades Cia. Las Chicas del 
Barro

Fang, Circ, Teatre 
i Dansa PATI DE L'ABADIA 50'

18:30 Karoli l'Home Roda Professor Karoli Monocicle PL. LLUÍS COMPANYS 60'

19:00 Xerrada sobre la 
situació a Sèrbia No Name Kitchen Xerrada ELS FORNS 60'

20:00 Cabaret Punk Col·lectiu Cabaret Punk Multidisciplinar CLAUSTRE 60'

20:00 Control Pardalea Collective Dansa i Acrobàcia PL. LLUÍS COMPANYS 35'

21:15 Odisea Steampunk TNT Systems Malabars PL. LLUÍS COMPANYS 15'

22:00 Cabaret Multidisciplinar Tusikcirc Multidisciplinar CERCLE BREDENC 75'

0:00 Tutti Dilemma Gaffa Galaktika Ft. 
Flitzmasterzero

Electro-Punk-Hip-
Hop SANT DIMONI 30'

1:00 Label Label Electrònica, IDM i 
Techno SANT DIMONI 90'



Espectacles Divendres 18 Novembre

Dolcesalato

Cabaret Forever Young

Cia. Carpa Diem

Varis

Gènere: Circ Teatre amb Màstil Xinès, Monocicle i Clown
Hora: 18:00h  Durada: 40'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Ell és ingenu, distret i somiador, ella és pura 
energia, velocitat i moviment. Junts són com 
l'aigua i la farina, plegats preparen pa en un 
dia que sembla simple i normal, com el pa 
de cada dia. Però en realitat és màgic i sor-
prenent, com ells dos. Tuli llegeix de cap per 
avall, suspès en un màstil. Vroni munta amb 
bicicleta, pedalejant amb les mans i conduint 
amb els peus. Són divertits, tendres i surrea-
listes, amassen a quatre mans i mentre espe-
ren que el pa s'aixequi i es cuini, ens regalen 
un viatge en el temps i en els sentiments.
WEB: circocarpadiem.com
FG/IG: @circocarpadiem

Gènere: MULTIDISCIPLINAR
Hora: 19:30h  Durada: 75'
Lloc: CERCLE BREDENC

Espectacle multidisciplinar protagonitzat per 
veterans i veteranes, grans experimentades 
del circ. Grans mestres dels quals tenim molt 
per aprendre. L’art no té edat, al circ som 
totes Forever Young. 

https://www.circocarpadiem.com/
https://www.instagram.com/circocarpadiem/


Dissabte 19 NovembreActivitats

The Vagina Slide
Louise Clay
Gènere: Instal·lació Artística
Hora: Tot el dia  
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

The Vagine Slide ofereix una experiència sim-
bòlica de naixements per persones de 0 a 
100 anys. Es tracta d’una instal·lació artística 
i mòbil que convida a homes, dones, nens i 
nenes a treballar el procés del naixement.
https://vaginaslide.wixsite.com/castellano
IG: @thevaginaslide

Cia. Total Circ
Gènere: Clown
Hora: Tot el dia  
Lloc: ESPAIS DEL FESTIVAL (ITINERANT)

Durant tot el dia podreu trobar-vos aquests 
tres grums (“botones”) acomodant al públic 
dins els diferents espais del festival. 
Quan us els trobeu segur que aconsegueixen 
robar-vos més d’un somriure!
IG: @total_circ

Acomodadors d'espais

https://vaginaslide.wixsite.com/castellano
https://www.instagram.com/thevaginaslide/
https://www.instagram.com/total_circ/


Dissabte 19 Novembre

Podeu col·laborar amb aquest 
projecte a:

IG: @no_name_kitchen

Activitats

Xerrada Sobre La Situació A Sèrbia
No Name Kitchen
Gènere: Xerrada
Hora: 19:00h  Durada: 60'
Lloc: ELS FORNS
No Name Kitchen és un moviment de suport polític i 
humanitari a les persones en moviment atrapades 
a les zones frontereres dels Balcans i el Mediterrani. 
Les nostres energies es dediquen a proporcionar pro-
tecció -alimentació, salut i refugi- hi ha denunciar els 
abusos i les violentes devolucions il·legals que es pro-
dueixen cada dia a les portes de la UE.

No Name Kitchen compta amb equips a Patras (Grè-
cia), Velika Kladuša i Bihać (Bòsnia i Hercegovina), Šid 
i Subotica (Sèrbia), i Ceuta (Espanya), on milers de 
persones queden atrapades durant els seus proces-
sos migratoris, mentre segueixen intentant reconstruir 
les seves vides en un lloc segur on ni les bombes ni la 
pobresa ni la discriminació per ètnia, gènere, ideologia 
o religió no les impedeixen creure en el seu propi futur.

Federico Marani, voluntari i activista amb l'organització 
internacional No Name Kitchen estarà parlant sobre la 
nova situació migratòria a Sèrbia i la constant vulne-
ració de drets humans i l'ús sistemàtic de violència i 
tortures per part de les autoritats contra les persones 
en moviment que desitgen ingressar a Europa buscant 
un futur millor.

Escola de Circ Exprés
Contaminando Sonrisas
Gènere: Taller de Circ
Hora: 10:30h  Durada; 180' 
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

L’Escola de Circ Exprés és una proposta lúdica, 
participativa i molt divertida oberta a totes les 
edats. De la mà de diferents professionals del 
món del circ podreu experimentar amb diferents 
disciplines del món del circ. La majoria del mate-
rial que trobareu és reciclat i l’objectiu principal 
és despertar la imaginació i creativitat dels parti-
cipants. Tot amenitzat amb música de fons.
FB I IG: @contaminandosonrisas

https://www.teaming.net/nonamekitchen 
https://www.instagram.com/no_name_kitchen/
https://whydonate.nl/en/fundraising/Support-people-on-the-move-in-Horgos-and-Majdan---New-Project
https://www.instagram.com/contaminandosonrisas/


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Cia. Tager
Gènere: Clown-Malabars
Hora: 11:00h Durada: 60'  
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Jugar no té edat, però sí memòria… i el Guardià 
dels Jocs és conscient dels temps que corren. 
La popularització de la tecnologia, l’individua-
lisme de les grans metròpolis… amenacen els 
espais de joc col·lectiu i la memòria dels jocs 
tradicionals. És per això que s’ha proposat via-
tjar amb la seva maleta allà on hi hagi algú que 
vulgui seguir jugant. Un espectacle on el públic 
podrà reviure jocs de la seva infància, així com 
d’actuals. Amb l’art de fer molt amb poc. Ja que 
si aconseguim treure el nen/a interior, no ens 
farà falta massa per passar-nos-ho genial. 
WEB: www.tager.cat
IG: @xaxi.xixarrus

El Guardià dels Jocs

On, Com, Aigua?
Cia. La Toli Clown
Gènere: Clown
Hora: 12:00h   Durada: 60'
Lloc: PATI DE L'ABADIA

L'aigua és vida, la vida és aigua, l'aigua és rutina, 
és comoditat. Passen els dies, l'aixeta raja. Què 
passa si ens quedem sense aigua?
La Toli es desperta i com cada dia inicia la seva 
rutina. Tot sembla que segueix el seu transcurs 
natural, però des sobte... Es queda sense aigua! 
Quines aventures li esperen per aconseguir l’ai-
gua que necessita? La Toli és una pallassa que 
aproxima als infants i a les seves famílies a trac-
tar temes quotidians de gran importància per la 
sostenibilitat i la supervivència del nostre pla-
neta. On, com, aigua? És una proposta distesa 
i divertida que tracta sobre la importància de 
l’aigua i el seu ús em la mostra vida diària. 
IG: @nat_la_toli

http://www.tager.cat
https://www.instagram.com/xaxi.xixarrus/
https://www.instagram.com/nat_la_toli/


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Dapostar
Dapostar
Gènere: Dapostar 
Hora: 12:30h a 16:30h  Durada: 90'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

El Dapo vola fins a Breda per fer-vos moure el 
cos d'una forma molt divertida! Podreu des-
cobrir el DapoStar, una estrella de vuit puntes 
que et permet fer dansa, esport o malabars. 
És un joc interactiu, que treballa la psicomo-
tricitat i fomenta valors com l'autosuperació i 
el compartir. Els millors jugadors estaran pre-
sents en el Dia del Circ per ensenyar-vos els 
nous trucs i jocs. 
WEB: dapostar.com
IG: @dapostar.original

Cia. Clownomadas
Gènere: Clown i Circ
Hora: 13:00h / 17:30h  Durada: 50'
Lloc: CLAUSTRE

Rumbo, és un pallasso viatger, nòmada, un 
personatge tendre i carismàtic.
A causa dels conflictes socials d'on vivia, ha 
d'abandonar casa seva i emprendre un nou 
camí. 
Carregat amb els seus baguls i les poques 
coses que li queden intentarà transmetre tot 
l'amor que porta dins a través del joc.
WEB: www.clownomadas.com
FG I IG: @clownomadas

Sin Rumbo Ni Destino

https://dapostar.com/
https://www.instagram.com/dapostar.original/
http://www.clownomadas.com
https://www.instagram.com/clownomadas/


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Ye Orbayu
Cia. Vaques
Gènere: Circ i Música en directe
Hora: 13:15h Durada: 45'
Lloc: CERCLE BREDENC

Un espectacle de circ rural trash, reconfor-
tantment brut i honest, sense cap rastre del 
perillós, trampós i recurrent clixé de la cursi-
leria i la monada.
Un parell d'homes madurs i contundents al 
costat d'un músic polivalent creen una peça 
desequilibrada, agraïdament grotesca, una 
dansa descompassada de bèsties desola-
des, un duet de clowns desfasats, que saben 
ficar-se a la sala, a tots nosaltres, dins del 
puny, fent equilibris sobre ampolles de cava... 
transportant-nos al cor de les Valls asturianes, 
del cant animal al gemec humà...
IG: @cia.vaques

+16

Cia. Equilibrio Inestable
Gènere: Clown poètic
Hora: 13:30h / 17:30h  Durada: 30'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS/PLAÇA DE LA VILA

Una història d'emancipació i de llibertat. La 
pallassa Susu viu tancada en una relació on 
no li està permès jugar ni explorar la seva 
creativitat. El seu rumb canvia radicalment el 
dia en què decideix fugir, juntament amb la 
seva fidel companya, Lula, i inicia un viatge on 
anirà descobrint el que és essencial per a ella, 
al mateix temps que s'anirà desprenent de tot 
allò que la limita i allunya de poder ser qui és.  
IG: @equilibrio_inestable_ 

Volátil: que puede volar

https://www.instagram.com/cia.vaques/
https://instagram.com/equilibrio_inestable_


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Concert Performatiu
La Elisa
Gènere: Rap
Hora: 14:30h Durada: 60'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Qualsevol persona no és una persona qualse-
vol. En essència som el mateix, però l'essència 
és diferent en cada persona. Elisa de Diego és 
LA ELISA, una vedette rapera performer que 
busca a través de compartir el seu missatge 
trobar sentit a allò que no te sentit si no es 
viu, la vida. 
Acompanyada de Tita Tita (Cia. Mama's 
Underclown) com a ajudant està disposada a 
donar-s'ho tot. #MLM
IG: @laelisarap

Calamars Entre Línies 
Ft. Dj Indi Peers
Ass. Cultural d'Equilibrisme i Malabars de Girona

Gènere: Slackline 
Hora: 16:00h  Durada: 30'
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

Us mostrarem l’slackline en tots els seus 
estats, des del trickline més salvatge, al 
highline més introspectiu. Un espectacle mai 
vist ple d’acrobàcies, perill i com sempre la 
millor música. 
IG @acemgir

https://www.instagram.com/laelisarap/
https://www.instagram.com/acemgir/


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Zloty Band
Zloty Band
Gènere: Música
Hora: 16:30h  Durada: 45'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Zloty Band sorgeix de les composicions d’Ar-
tur Bogunyà per l’espectacle Zloty de Pau 
Palaus i Cia, aquest cop interpretades en 
directe en format fanfàrria. Molta música bal-
cànica amb pinzellades romàntiques. 

ARA (Antes Rara que Agobiada)
Cia. Buela (del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel)

Gènere: Multidisciplinar
Hora: 17:00h  Durada: 45'
Lloc: CERCLE BREDENC

ARA és un espectacle de circ contemporani 
on 5 artistes comparteixen les seves inquie-
tuds combinant diferents tècniques a escena: 
acrobàcia, roda cyr, acordança, trapezi i ver-
ticals... Des d'un llenguatge que va més enllà 
del circ, de manera grotesca i dinàmica con-
viden el públic a un espai d'ambigüitat entre 
la crítica social i allò absurd, allò poètic i allò 
ridícul.
IG: @cia.buela

https://www.instagram.com/cia.buela/


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Cos i Ficades
Cia. Las Chicas del Barro
Gènere: Fang, Circ, Teatre i Dansa
Hora: 18:30h  Durada: 50'
Lloc: PATI DE L'ABADIA

Cos i ficades és una crida, un moment per 
a reflexionar sobre els cossos que habitem. 
Cossos que ens venen donats, que no hem 
triat i amb els que estem compromeses a 
viure tota una vida. 

Un espectacle que a partir del fang, el circ, 
la dansa, el teatre i el diàleg, ens transporta 
a un univers en el que podem parlar del cos 
sense tabús.
IG: @las.chicas.del.barro

Karoli l'Home Roda
Professor Karoli
Gènere: Monocicle
Hora: 18:30h  Durada: 60'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

“Karoli l´home roda”, un personatge incom-
bustible. Combina enginy amb la presentació 
d’artilugis amb rodes, monocicles alts amb 
cames, bicis nanes de 10, 20 i 30 cms...  Un 
espectacle visual apte per a tots públics!
IG: @professor_karoli
WEB: www.karoli.com

https://www.instagram.com/las.chicas.del.barro/
https://www.instagram.com/profesor_karoli/
http://www.karoli.com


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Cabaret Punk

Control

Col·lectiu Cabaret Punk

Pardalea Collective

Gènere: Multidisciplinar
Hora: 20:00h  Durada: 60'
Lloc: CLAUSTRE

Espectacle dinàmic, fresc i arriscat. CABA-
RET PUNK uneix números de circ, música en 
directe. Els artistes treuran el públic de polle-
guera i faran que siguin còmplices del seu 
espectacle. Perquè els pallassos mai no sap el 
que faran una nit o una altra, i sempre respiren 
al costat del públic."
IG: @cabaretpunk
WEB: www.cabaretpunk.com

Gènere: Dansa i Acrobàcia 
Hora: 20:00h  Durada: 35'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

CONTROL és una obra de teatre circense acti-
vista basada tècnicament en elements d'acro-
dansa i acrobàcia aèria. Parlem del poder, la 
por i la pèrdua de
control en les relacions íntimes, assenyalant 
el perill subtil de la fusió tòxica i la repressió 
patriarcal. Aquesta obra intenta mostrar la 
dinàmica i els camins ocults de la violència 
física i psicològica i el seu dolorós resultat. 
El dediquem a totes les persones que expe-
rimenten i pateixen relacions de control i la 
manipulació.
IG: @pardalea.collective

https://www.instagram.com/cabaretpunk/
http://www.cabaretpunk.com
https://www.instagram.com/pardalea.collective/


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Odisea Steampunk
TNT Systems
Gènere: Malabars
Hora: 21:15h  Durada: 15'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Un espectacle de teatre-dansa on el passat es 
fusiona amb el present per crear una Odisea 
SteamPunk, on antigues expressions del circ 
es combinen amb noves tècniques per crear 
una expressió visionaria, alternativa i futurista. 
IG: @tracey_guinsberg

https://www.instagram.com/tracey_guinsberg/
http://www.cabaretpunk.com


Espectacles Dissabte 19 Novembre

Cabaret Multidisciplinar
TuSiKcric Associació de Circ Social
Gènere: Multidisciplinar
Hora: 22:00h  Obertura Portes: 21:30h  
Lloc: CERCLE BREDENC Durada: 75'

Cada personatge porta a la seva maleta, una única 
barreja d'experiències que li han portat a expressar 
el que avui aquí ens portaran. La línia que separa l’es-
cenari del públic es difon, perquè sense uns o altres, 
això no seria possible. Moviment, veu, cordes, humor, 
trapezi… Aquí KM Circ desplega i exposa per vosal-
tres, les dolces batalletes que ens fan vibrar per dins. 
A nosaltres, i a vosaltres.
IG: @tusikcirc

HELENES, Vols venir a la meva barca?
La soledat és un sentiment que porta a buscar la comunitat. Una comunitat que es crea 
a través dels interessos comuns com a dones, com a artistes i com a creadores d’espais 
de sororitat. Dones, música, una corda i un vaixell de paper que les durà a fer un viatge 
juntes deixant enrere la desolació de la falta de tribu. Vols venir a la nostra barca?

TXETXU, ACRODANSE
El ser que ens trobarem a escena té una sèrie d'inquietuds per resoldre. No sabem 
si  aconseguirà fer-ho però si es ven cert que a través del moviment acrobàtic podrà 
existir d'una manera més plàcida. 

MARILOU, CORDA SIMBÒLICA
Aparició en una realitat plena de "P" amb interpretacions diverses i emocionals.  Papers 
i identitat amb forma d'atzar.  Deixar-se portar per l'instint per trobar-ne més, i per 
trobar el més important del trencament 

M-I-C, TRAPEZI
Un diàleg intern exposat a través del moviment i reflexions que condueixen al públic a 
empatitzar amb la part més humana de qui fa circ, aquella que té por i alhora determi-
nació. D'aquest viatge, neix Deliberant, un número que exposa amb simpatia l'intent de 
trobar l'equilibri entre la tècnica i la pròpia expressió

AÏDA, VERTIS I ACRO
Sense ser un escenari de tristesa i penúries, aquest número còmic de peripècies vàries 
farà de les bogeries personals, una comèdia. 

TOTAL CIRC
Tres grums fugits de la justícia seran els mossos de pista que amenitzaran la velada.

NÚRIA CLOTET, la rateta (que ja no escombra l’escaleta) CLOWN I MÚSICA
El poder de l’humor per sanar és un propòsit que impulsa el personatge a conduir el 
cabaret amb el seu toc personal i alguna cançó pròpia.

https://www.instagram.com/tusikcirc/
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Tutti Dilemma

Label

Gaffa Galaktika Ft. Flitzmasterzero

Label

Gènere: Electro-Punk-Hip-Hop 
Hora: 00:00h  Durada: 30'
Lloc: SANT DIMONI

Gaffa Galaktika (on the Mic) i Flitzmasterzero 
(treient els seus dirty beats dels seus 2 mini 
teclats) presenten el seu duo galàctic TUTTI 
DILEMMA: et convidem al nostre full power 
funky freaky electro punk hip hop show.
IG: @gaffagalaktika

Gènere: Electrònica, IDM i Techno 
Hora: 01:00h  Durada: 90'
Lloc: SANT DIMONI

Dj i productor nascut a Sant Celoni. Amb 
formació musical com a productor a EUMES 
i experiència tant en percussió com en ses-
sions DJ arreu de la península i Europa: Club 
MAD Llinars, Festival TEMPO Girona, LES 
TROUS NORMANDS Grenoble, Festival ART-
NATIVE Sant Celoni, resident SAIKO Sant 
Celoni... Presentarà una sessió on mostra 
les seves últimes recerques musicals del 
techno i la electrònica més clubera. Clàssics 
del techno barrejats amb les últimes tendèn-
cies de l'electrònica i del IDM. La diversió i el 
gust musical són la seva prioritat. Fundador 
de l'Artnative festival i de Modular (programa 
musical de Ràdio Sant Celoni).
IG: @__label__  @artnativefestival

https://www.instagram.com/gaffagalaktika/
http://www.cabaretpunk.com
https://www.instagram.com/____label___/
https://www.instagram.com/artnativefestival/
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Hora: a partir de 10:30h
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Creperia Moon
Una creperia on degustar boníssimes creps 
dolces i salades a qualsevol hora del dia i la nit.
IG: @creperiamoon

Gran parada de menjar on podreu degustar 
pizzes per tots els gustos i al mig dia també 
hi haurà paella. 

Cantina Solar
“Bio-cafe-teteria” ambulant que ofereix cafè 
espresso d’especialitat junt amb begudes de 
cacau i 18 varietats de te seleccionats que si 
el moment ens ho permet elaborem en una 
cuina solar. Per a l’espresso ens acompanya 
una maquina de cafè a palanca i un panell 
solar per a autoabastir-nos energèticament 
sempre que ens sigui possible. Ens motiva 
l’idea de ser un projecte, en part, educatiu. 
Per acompanyar oferim 4 varietats de galetes 
i també disposem de 3 varietats de crispetes 
gourmet. FB i IG @lacantinasolar

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

Fotografia: © Eva Sancho

Food Trucks

https://www.instagram.com/creperiamoon/
https://www.instagram.com/p/CFpWN49h35v/
https://acmfotograf.wordpress.com/
https://acmfotograf.wordpress.com/
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Hora: a partir de 10:30h
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

EcoSec
El projecte EcoSec treballa per a l’ús i la difusió 
del banys ecològics secs portàtils per a fires i 
esdeveniments. Un projecte respectuós amb 
el medi ambient i les persones, que aposta per 
solucions més eficients i ecològiques a neces-
sitats col·lectives.

La nostra visió principal és primer de tot oferir 
una alternativa als lavabos portàtils convencio-
nals, oferint una opció basada en criteris de 
sostenibilitat, i que descrivim amb les 4E:

Econòmica: oferim un servei a baix cost per 
a les entitats i projectes que hi desitgin col·la-
borar, en un entorn guiat per la transparència 
econòmica. Acceptem moneda social i/o bé 
intercanvi de béns o serveis. Ens orientem cap 
a una relació de reciprocitat que vagi més enllà 
d’una transacció econòmica.

Ecològica: els nostres lavabos estan construïts 
amb materials reciclables, biodegradables i no 
contaminants. Fomentem una gestió dels resi-
dus de forma integrada i circular, transformant 
els residus en recursos.

Ètica: treballem de forma col·laborativa, ges-
tionant relacions igualitàries i horitzontals dins 
de la nostra associació i amb les entitats amb 
qui participem. El nostre objectiu es estendre i 
potenciar la xarxa d’economia social i solidària.

Estètica: fàcils de muntar i desmuntar en qual-
sevol esdeveniment, amb menys olors, més 
higiènics, amb garanties saludables i aportant 
més benestar i comoditat a els/les usuaris/es.

Banys

WEB: www.ecosec.cat
IG: @ecosecbanysvius

http://www.ecosec.cat 
https://www.instagram.com/ecosecbanysvius/
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Contaminando Sonrisas
Si voleu informar-vos millor de que fa i qui som 
l’associació passeu-nos a veure per aquesta parada. 
A més a més, hi trobareu samarretes, adhesius, 
banderoles i podreu fer les vostres aportacions als 
nostres projectes i expedicions. 
FB: @CntmSonrisas IG:@contaminandosonrisas

Parades Promocionals
Hora: a partir de 10:30h
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Tirita Clown
Som una associació sense ànim de lucre de pallas-
ses d’hospital i contribuïm a la humanització dels 
processos hospitalaris i a la prevalença de la persona 
per sobre de la malaltia. 

TALLER DE MÀGIA (2€/participant)
Per menys dels que costa un cafè ens pots ajudar 
molt! Fes-te Teamer perquè puguem seguir amb el 
projecte Pallasses d’Hospital! 
www.teaming.net/tiritaclown

FB i IG: @tiritaclown WEB: tiritaclown.cat

https://www.facebook.com/CntmSonrisas
https://www.instagram.com/contaminandosonrisas/
http://www.teaming.net/tiritaclown 
https://www.instagram.com/tiritaclown/
http://tiritaclown.cat/
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Better Life With Refugees
Som una organització de la societat civil sense ànim 
de lucre, un grup autoorganitzat de persones de 
diferents àmbits de la vida i racons del món, amb 
l'objectiu de combinar els nostres antecedents, 
coneixements i experiències en accions que generin 
inclusió, justícia i respecte pel nostre planeta, els 
seus recursos naturals i tots els que hi habiten. 

L´objectiu principal de la nostra associació és donar 
suport a les persones en moviment, disposades a 
crear una xarxa d´ajuda humanitària, per contribuir 
a la creació d´un món millor. Ens enfoquem en la 
inclusió comunitària, compartint aliments i articles 
de primera necessitat, coordinant habitatge i assis-
tència legal, i desenvolupant accions ecològiques i 
culturals. 

Format per refugiats, immigrants i locals; professio-
nals de diferents disciplines així com autodidactes 
i investigadors independents, el nostre equip és 
el reflex del món i la seva diversitat, així com l’ex-
pressió de la nostra missió d’inclusió. Per assolir els 
nostres objectius, desenvolupem accions conjuntes 
amb altres associacions i persones individuals, unint 
esforços per donar suport als qui ho necessiten i 
creant xarxes d'esperança.
WEB: www.betterlifewithrefugees.org
IG: @betterlifewithrefugees

Parades Promocionals
Hora: a partir de 10:30h
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

http://www.betterlifewithrefugees.org
https://www.instagram.com/betterlifewithrefugees/
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Mercat i Pintacares
Hora: de 10:30h a 20:00h
Lloc: PLAÇA LLUIS COMPANYS

Krrter D'art
Faig objectes amb material reciclat, llana, paper 
machê i pinto samarretes personalitzades. Pintura 
decorativa, sobre fusta, tela, pedres, vidre...
Pintacares infantil temàtic... 
FB I IG : @krrterdartFotografia: © Adrià Corella Moragas

Fotografia: © Manel Sala “Ulls”

Niu de llum
Maquillatge artístic, artesania amb feltre i  aquest any 
també amb un espai tranquil de joc i creació: taller 
de creació de boletes de feltre, joc de construcció 
amb kapla i contes.
IG: @niudellum_

Bruixasorc
Pintacares màgic: vine amb la bruixa, tanca els ulls i 
descobreix la teva tribu. I
G: @bruixasorc

https://www.facebook.com/krrterdart
https://acmfotograf.wordpress.com/
https://acmfotograf.wordpress.com/
https://www.instagram.com/niudellum_/
https://www.instagram.com/bruixasorc/
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Mercat d'artesania
Hora: de 10:30h a 20:00h
Lloc: PLAÇA LLUIS COMPANYS

Artur Caracartró
Cartrons Artesans, és la materialització de prop de trenta 
anys d’investigació i disseny del paper maché. Amb una tèc-
nica única, donem a cada peça el seu caràcter i personalitat, 
fins al punt, que totes elles es poden considerar, com a ori-
ginals, i peces úniques encara que pertanyin a una sèrie uni-
forme. L’observació constant és la nostra font d’inspiració, 
presentar la vessant divertida de la vida, el nostre objectiu, 
arrencar-te un somriure, una de les nostres principals fites.  
FB: @Cartrons  IG: @taller_de_paper

Artesania Auda
Sempre que vulguis quelcom diferent, únic i irrepetible 
no deixis de visitar-nos. No trobaràs dues peces iguals. 
Elaborades artesanalment, completament a mà. Utilit-
zem sempre diferents tipus de materials d’alta qualitat.  
FB: @ArtesaniaAuda IG: @artesania_auda

Laia Sondang

Voilart

"Per a mi la il·lustració neix del món de les emocions, 
d'una manera orgànica i sincera. Un espai de mirades 
profundes creades en aquarel·la i llàpis entra mar, 
bosc i altres elements de la natura que fan de reflex 
amb processos interns on no hi arriben les paraules“
IG: @laia.sondang

Art i circ - pintures originals inspirades en el món 
del circ, joguines antigues i escultures utilit-
zant materials reciclats. Peces úniques dissenya-
des i creades per l’artista plàstica Cristina Turu.  
IG: @_.voilart._
WEB: www.etsy.com/shop/voilart

https://www.facebook.com/Cartrons
https://www.instagram.com/taller_de_paper/
https://www.facebook.com/ArtesaniaAuda
https://www.instagram.com/artesania_auda/
https://www.instagram.com/laia.sondang/
https://www.instagram.com/_.voilart._/
http://www.etsy.com/shop/voilart
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Enajenhada

Dissabte 27 Novembre

Mercat d'artesania
Hora: de 10:30h a 20:00h
Lloc: PLAÇA LLUIS COMPANYS

Roba i complements fets a mà amb inspiració japonesa. 
www.kitsune-complements.com
FB IG:@kitsunecomplements

Laura Picas, creadora de la marca Enajenhada. És una 
marca de roba que neix el 2012 de forma totalment arte-
sana. En els seus inicis, tot el procés era artesà i dut a terme 
per mi mateixa. Apostem per la producció local i com més 
sostenible millor. La roba enajenhada és canyera, alterna-
tiva, diferent... per a tots els públics, tant per els més joves 
com per les mares lactants, passant per bebès i infants. 
www.enajenhada.com  IG @enajenhada

Arethusa Creations
Arethusa Creations es un petit projecte autogestionat 
que neix l'any 2017 amb la necessitat de crear roba origi-
nal, única i diferent. 
Totes les creacions estan inspirades amb els colors i tex-
tures que ens brinda la natura. 
IG:@arethusa_elfclothes  
WEB: etsy.com/es/shop/arethusacreations

https://kitsune-complements.com/
https://www.instagram.com/kitsunecomplements/
https://enajenhada.com/
https://www.instagram.com/enajenhada/
https://www.instagram.com/arethusa_elfclothes/
https://www.etsy.com/es/shop/arethusacreations


“Contaminando Sonrisas” és una associació de circ social sense ànim de 
lucre, l’objectiu principal és utilitzar el circ social com a eina d'intervenció i fil 
conductor dels nostres projectes. 

Des dels inicis hem viatjat, sempre que s'ha pogut, a fronteres, camps i assen-
tament de persones refugiades, hotels ocupats, Centres d’Estança Temporal 
d’Immigrants (CETI’s), presons... També hem visitat i treballat amb projectes 
de circ social. Són molts els llocs on hem estat i també són molts o masses els 
llocs on ens agradaria anar.

Un cop som en aquests llocs treballem per aportar dosis de somriures a les 
persones afectades per les diverses situacions, ja sigui amb un espectacle de 
circ, un taller o simplement compartint, visitant i coneixent les realitats que hi 
ha més enllà de la comoditat i la vida cultural europea per poder explicar l'ex-
periència un cop a casa. Molt important per nosaltres poder denunciar el que 
trobem i vivim en aquestes expedicions. 

Portem dos anys sense poder viatjar, per culpa de la crisi sanitària mundial. Però 
actualment tenim al cap diverses expedicions de cara a finals d'aquest any i a 
la primavera de 2023.



No us oblideu de passar pel 
PUNT D’INFORMACIÓ, 

Hi trobareu samarretes i bosses  
de Contaminando Sonrisas.

TAMBÉ POTS FER LA TEVA APORTACIÓ:
TRIODOS BANK - ES70 1491 0001 2821 7811 3326 -

on hi ha la BARRA DEL DIA DEL CIRC!

Uneix-te al nostre teaming  
per 1€ al mes:

https://www.teaming.net/contaminandosonrisas


ALPHA GYM / ASSEGURANCES BREDA / BAR ACUARIUM / BRICO BREDA / BRIOIXERIA 
PASTISSERIA ENRIC / CA L’ANTONIETA / CARNIQUES REIXACH SL / CARNISSERIA CAN 
VENTURETA / CARNISSERIA SALVANYÀ/ CENTRE DE TERÀPIES NATURALS “EL BROT“ / 
CENTRE VETERINARI MASCOTS BREDA / CERÀMIQUES JOMAR SL / CONDIS BREDA/ 
DENTAL BREDA / DISSET-5 / EL ROMANÍ DE BREDA RESTAURANT / ESTANC RODÀ / 

ESTÉTICA MARTA / FARMÀCIA CARME BUIXALLEU / FARMÀCIA MÒNICA VENTURA / 
FONDA SANTA ANNA SL / FORN DE PA COSTA / FRUITERIA JORDI BAYES / IRIS PERRU-
QUERIA I ESTHETIC / JOIERIA-RELLOTGERIA Mª CARME / LLIBRERIA TRÈVOL / MIMA’T 
CENTRE DE BELLESA / NATURBREDA / NINESA DROGUERIA / NOGUERA ESTILISTES / 

ÒPTICA BREDA / PEIXATERIA ROSITA / PERRUQUERIA CARME / PERRUQUERIA ESTER / 
PERRUQUERIA PERE / PERRUQUERIA SERAFÍ / PUNT ESTÈTICA / SANT ISCLE 39 / SISTE-

MES INFORMÀTICS / TAPISSERIA JAUME CORTINES I DECORACIÓ 

Col· laboradors Locals: UBIC

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES  
PER FER-HO POSSIBLE!!

Sorteig Especial UBIC 
pel Dia del Circ

1. Compra als 
comerços de la 

UBIC

2. Omple la 
butlleta de 

participació

3. Diposita la 
butlleta a la urna de 

Ninesa Drogueria 
(Plaça del Convent)

5. Guanya un 
dels lots de 

productes de 
proximitat

4. Vine dissabte 19  
de novembre a la 

Plaça del Convent a 
les 16:30h



Nova Zelanda

2013 2014 2015 2016

ABRIL
Nord Tailandia
Camps  
de refugiats 

MARÇ-ABRIL
Marroc - Sàhara -  
Mauritània - Mali - 
Burkina Faso
Orfenats, hospitals,  
pobles, associacions…

OCT-NOVEMBRE
Nord de Marroc - Ceuta - Melilla
Assentaments,  
associacions…

MAIG-SETEMBRE
Grècia
-5 Expedicions-
Camps de refugiats i 
camps militaritzats 

JULIOL
Turquia
Camps de refugiats

Expedicions

2017 2019

PROXIMAMENT

DESEMBRE
Burkina Faso
Col·laborant amb  
projectes socials

DESEMBRE – GENER
Sàhara
Camps de refugiats

ABRIL
Líban
Assentaments poble sirià, 
refugiades palestines

ABRIL
Frontera Sud
Nens del carrer

JULIOL-AGOST
Uganda
Projectes de Circ Social i 
camps de refugiades del 
Sudan del Sud
SPUTNIKS_CIA

FEBRER
Nepal
Escola rural, casa acollida 
i nens/es del carrer

JULIOL-AGOST
Bòsnia-Serbia-Croàcia
Camps de refugiats

Desembre 2022 - Nepal
Febrer 2023 – Sierra Leon
Abril 2023 - Ruta dels Balcans

AGOST 
Líban
Assentaments

2018 2023



Fotografia: © Eva Sancho

Des de “Contaminando Sonrisas”, com a organitzadores del festival 
solidari, sabem que aquest tinglado  no seria possible sense tota 

l’ajuda i participació d’artistes, músics, voluntarixs, artesanxs, boti-
guerxs del poble, veïnxs, col·laboradorxs... 

Estem, un any més, molt agraïdes d’haver fet realitat una edició més 
el Dia del Circ i per això us donem les gràcies a totxs!

 Moltes gràcies artistes, músics, voluntarixs, artesanxs, botiguerxs 
del poble, veïnxs, col·laboradorxs i públic! 

Gaudiu del festival!!

https://acmfotograf.wordpress.com/


ORGANITZA:

COL·LABORA:

COORGANITZA:


	 Adrià Corella Moragas

