
Divendres 3/07/2015
Espai Cubic I Viladecans
10.00 h. - 18.30 h.



10.00 h. – 10.30 h.
RECEPCIÓ D’ASSISTENTS I ACREDITACIÓ

10.30 h. – 11.00 h.
BENVINGUDA – CAFÈ / ESMORZAR
A càrrec de Carles Ruiz, Alcalde de l’Ajuntament de Viladecans.

11.00 h. – 12.30 h.
TALLER PRÀCTIC: “És possible utilitzar el foc en els espectacles de carrer?”
Com fer-ho respectant la legislació i preservant la seguretat dels actors i del públic? Po-
dem innovar també en les tradicions? Creiem que la experiència de Lluèrnia demostra que 
no solament es pot fer, si no que el resultat pot ser realment espectacular. 

Taller a càrrec de: Pep Fargas i Eduard Martin

Pep Fargas és en l’actualitat el Director Gerent de Lluèrnia, festival del foc i de la llum, 
que des de fa tres anys es celebra a Olot. Ha estat gerent de Transversal, xarxa d’activi-
tats culturals, des de la seva creació el 2005 al 2011, i regidor de cultura d’Olot entre el 
1999 i el 2005. Com a activista cultural ha impulsat múltiples iniciatives com el Fòrum de 
Teatre, la Factoria de les Arts o l’Artista del Mes. Ha participat com actor i director teatral 
en diferents companyies com Zootrop Teatre, Pimpampum, Foc! O la Cia. Pepa Plana. 

Eduard Martin Badia és el coordinador de la companyia d’espectacles de carrer Pim-
pampumFoc! d’Olot i Director Tècnic de Lluèrnia, formant part de la Comissió Organit-
zadora des dels seus inicis. Com a integrant de la companyia de diables, ha participat 
en múltiples espectacles entre els quals cal destacar els de gran format  Liliana, d’Apel-
les Mestres, dirigida per Janot Carbonell i Farga Budell, creació col·lectiva dirigida per 
Marcel·lí Antúnez.

12.30 h. – 12.40 h.
PAUSA
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12.40 h. – 14.35 h.
ESPAI DE CARRER PRESENTA: MOSTRA DE COMPANYIES PROGRAMADES
AL FESTIVAL AL CARRER 2014
La jornada professional presenta als professionals acreditats una mostra exclusiva de com-
panyies programades a l’edició d’enguany del Festival Al Carrer. Cadascuna de les compa-
nyies disposarà de 15 minuts per poder presentar els seus espectacles davant els assis-
tents i convidar-los a presenciar la seva execució en públic durant el Festival. Els assistents 
rebran informació completa sobre cadascuna de les companyies, el seu espectacle i l’horari 
i espai en els quals es programen dins la graella del Festival.
Companyies presents: 

14.50 h. – 16.30 h.
DINAR A CÀRREC DE L’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA

16.30 h. – 18.00 h.
TAULA RODONA: “Arts de carrer, garantia d’accès a la cultura?”
Moderada per: Toni Puntí, periodista. 
El carrer és l’espai de tothom. Allò que passa al carrer és per a tothom, els carrers no 
tenen portes, ni demanen cap requisit previ per accedir-hi. Si s’ha de garantir l’accés a 
la cultura, que millor que tornar als carrers i places dels nostres pobles per fer que siguin 
l’espai de convivència. Les arts del carrer conquereixen l’espai públic de forma festiva i 
són una excel·lent eina per fer que la ciutadania comparteixi un moment i un espai. En un 
món de parcel·les tancades les arts de carrer no tindrien sentit i la convivència només es 
basaria en allò que algú ha anomenat seguretat.
Amb la participació de Jaume Baliarda, Festival Passatge Insòlit de Santa Coloma de 
Gramenet – Avalot Teatre; Joan Chaves, Ajuntament d’Argentona; Toni Cabré, Cap de 
l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística  de la Direcció General de Creació i Empreses 
Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Pep Fargas, Festival 
Lluèrnia d’Olot; Laura Guiteras, companyia Teatre Nu.

17.30 h. – 18.00 h.
CLOENDA
A càrrec de Carles Ruiz, Alcalde de l’Ajuntament de Viladecans; Toni Cabré, Cap de 
l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la Direcció General de Creació i Empreses 
Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

19.00 h.
INAUGURACIÓ DEL 26è FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE I ANIMACIÓ
AL CARRER

Organitza: Ajuntament de Viladecans

12.40 - 13.00 h. Teatre Nu
13.05 - 13.25 h. La Guilla Teatre
13.30 - 13.50 h. Circo LOS

13.55 - 14.15 h. La Mano Jueves
14.20 - 14.40 h. Malabreikers



13.30 - 13.50 h.

Circo LOS 
“Xarivari Blues”
Gènere: Circ I  Durada: 50’
Contacte: Igor Buzato
647 569 279 I info@circolos.es
+info: www.circolos.es

ACTUACIÓ AL FESTIVAL AL CARRER 2015
Plaça Europa | 3 jul - 21.15h. | 5 jul - 19h.

Sinopsi: En el projecte “Xarivari Blues”, aquesta companyia de circ contemporani proposa un 
espectacle per a tots els públics, amb una imponent escenografia, on els quatre experimentats 
artistes de circ desenvolupen una exuberant escenografia inspirada en la pel·lícula “Blues Bro-
thers”. Malabars, monocicles i llit elàstic es combinen amb equilibris impossibles i vertiginoses 
acrobàcies. I sobre toto, elegància i bon humor.

COMPANYIES



13.55 - 14.15 h.

La Mano Jueves  
“Ricky, el professor de tenis”
Gènere: Teatre i circ amb humor I  Durada: 45’
Contacte: Jose Luis Redondo  
665 912 629 I aprimi5@hotmail.com

ACTUACIÓ AL FESTIVAL AL CARRER 2015
Parc de Can Xic | 3 jul - 21.30h. | 5 jul - 19h.

Sinopsi: Aclamat per la crítica i el públic en els anys vuitanta, Ricky era un esportista d’èxit: Wim-
beldon, Open USA… no hi havia torneig que se li resistís. Però un bon dia, un desafortunat test 
antidoping va acabar amb la seva carrera. Des de llavors, Ricky mai va aconseguir recuperar la 
seva popularitat i ara, en plena crisi dels quaranta, es llança als carrers per tractar de demostrar que 
el seu talent i les seves grans capacitats (tant dins com fora de la pista) segueixen intactes. Ricky 
ara és un professor de tennis molt particular que ofereix classes magistrals allà on el públic li vulgui 
prestar una mica d’atenció, la qual intentarà captar costi el que costi utilitzant el seu gran sentit de 
l’humor i diferents tècniques de circ com els malabars, equilibri sobre rulo o la parada de mans en 
cadires. Tot això per intentar que el públic li estimi tant com el sempre ha estimat el seu esport.

12.40 - 13.00 h.

Teatre Nu
“Mrs. Brownie”
Gènere: Titelles i música I  Durada: 50’
Contacte: Maria Hervàs
teatrenu@teatrenu.com I 677 519 625
+info: www.teatrenu.com

ACTUACIÓ AL FESTIVAL AL CARRER 2015
Parc de Can Xic | 3 i 4 jul - 23h. 

Sinopsi: “Mrs. Brownie” ens presenta la història d’una diva de la música negra americana que 
es troba al final de la seva vida. Acompanyada del seu únic amic, un entrenyable pianista, i 
d’una jove cuidadora, Mrs. Brownie viurà els seus darrers dies entre el record i la nostàlgia que 
li encomanen les cançons que la van portar a l’èxit més esclatant. A mig camí entre la vida i la 
mort, passant constantment del somni a la realitat “Mrs Brownie” mirarà amb tendresa i humor la 
humanitat d’algú que, després de ser considerat un mite, ha d’afrontar el seu final com qualsevol 
altra persona. A “Mrs. Brownie” el llenguatge actoral, la manipuláció d’objectes i la cançó es 
combinen a través dels tres personatges protagonistes.



14.20 - 14.40 h.

Malabreikers
“Malabreikers Show”
Gènere: Malabars i break dance I  Durada: 55’
Contacte: Daniel Sánchez 
670 884 626 I danifausto@gmail.com
+info: malabreikers.blogspot.com.es

ACTUACIÓ AL FESTIVAL AL CARRER 2015
Parc de Can Xic | 3 jul - 20.15h. | 4 jul - 21.30h. 

Sinopsi: Beto i Tornillo arriben, des de la perifèria de l’extraradi, amb un espectacle que al barri 
han “flipat”. Podran triomfar també fora del barri? Malabreikers és una creació de Daniel Sánchez 
Rodríguez i Roberto Carlos Rodrigues Ramalho, dirigida per Rolando San Martín, que sorgeix 
de l’impuls de crear un espectacle fresc i dinàmic amb format de carrer, en el qual la tècnica de 
malabars i l’acrobàcia complementi un treball fonamental: la comèdia..

13.05 - 13.25 h.

La Guilla Teatre 
“Una carretada de contes”
Gènere: Contacontes I  Durada: 50’
Contacte: Meritxell Morera 
butaiproduccions@gmail.com I 656 478 791
+info: www.butaiproduccions.com

ACTUACIÓ AL FESTIVAL AL CARRER 2015
Can Amat | 3 jul - 19h. | 4 jul - 20.30h. | 5 jul - 19h.

Sinopsi: Han arribat dos personatges estranys i molt curiosos a la vila, semblen viatjants, ningú 
els ha vist mai abans. Són la Filigrana Gràcia i en Joseph Tour. Van acompanyats del seu atractiu, 
misteriós i inseparable carro carregat d’històries que han anat recollint per arreu al llarg dels anys. 
Si obriu bé els ulls i pareu bé les orelles, amb molt de gust us explicaran el perquè del seu ofici, 
l’ofici dels Trobadors! Amb les sorpreses que amaga el seu carro es guanyen la simpatia de grans 
i petits. I ara silenci que el carro s’obre i… sembla que comencen!



10.00 h. – 10.30 h.
RECEPCIÓ D’ASSISTENTS i ACREDITACIÓ.

10.30 h. – 11.00 h.
BENVINGUDA: CAFÈ / ESMORZAR.

11.00 h. – 12.30 h.
TALLER PRÀCTIC: “És possible utilitzar el foc en els 
espectacles de carrer?”

12.30 h. – 12.40 h.
PAUSA.

12.40 h. – 14.35 h.
ESPAI DE CARRER PRESENTA: MOSTRA DE COMPANYIES 
PROGRAMADES AL FESTIVAL AL CARRER 2014.
Companyies presents: 
12.40 - 13.00 h. Teatre Nu
13.05 - 13.25 h. La Guilla Teatre
13.20 - 13.35 h. Circo LOS
13.55 - 14.15 h. La Mano Jueves
14.20 - 14.40 h. Malabreikers

14.35 h. – 16.00 h.
DINAR A CÀRREC DE L’ORGANITZACIÓ  DE
LA JORNADA.

16.00 h. – 17.30 h.
TAULA RODONA: “Arts de carrer, garantia d’accès a la 
cultura?” 

17.30 h. – 18.00 h.
CLOENDA.

19.00 h.
INAUGURACIÓ DEL 26è FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRE I ANIMACIÓ AL CARRER.



www.alcarrerviladecans.com

Amb la complicitat de:


