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Aquest projecte volia donar a conèixer les accions que desenvolupa l’Asso-
ciació de circ social “Contaminando Sonrisas” per mitjà d’un petit festival que 
apropés el món del circ a tothom i s’ha anat consolidant any rere any tant amb 
envergadura com amb afluència de públic. 

Des de “Contaminando Sonrisas” volem arribar a molts racons del planeta i 
ensenyar al públic que les disciplines de circ són perquè les gaudim junts, en 
família, amb amics, amb companys i que sobretot són per a totes les edats. 

Esperem que en aquesta 5ª edició sigueu molts més els que pugueu venir a gau-
dir de les activitats, tallers i espectacles que es duran a terme al llarg del festival.

Fotografia: © Franc Gomez

Ja podem dir que enguany serà... 

LA  5ª  EDICIÓ DEL 
DIA  DEL CIRC!



VINE AL DIA DEL CIRC AMB EL TEU NAS DE PALLASSO 
I PARTICIPA AL CONCURS FOTOGRÀFIC!

A qualsevol de les botigues de la UBIC (Unió de Botiguers 
i Comerciants de Breda) podràs aconseguir el teu nas de 
pallasso realitzant una compra els dies previs al Dia del Circ.

El concurs fotogràfic tindrà lloc durant tot el festival del Dia 
del Circ, els dies 15 i 16 de Novembre de 2019. 

Fes una foto divertida i original on hi surti un nas de pallasso, 
comparteix-la al instagram, anomena’ns @diadelcircbreda i 
#diadelcircbreda2019 i participa!

PREMI: 2 entrades per un espectacle de circ/teatre

concurs fotogràfic 
instagram



DI DEL CIC
15 i 16 Novembre de 2019

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 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 / La Carpa, 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. 

RECOMANACIONS:



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

Accessos



espais



programació
HORARI ACTIVITAT/ 

ESPECTACLE CIA. GÈNERE LLOC DURADA

DIVENDRES 15 NOVEMBRE

18:30 O Busca Nit Somnis Multidisciplinar CERCLE BREDENC 30'

19:45 Casi Musikal Djammal Comèdia, Dansa i 
Música CERCLE BREDENC 30'

21:00 Cabaret Queer La Fàbrica Dels 
Somnis Multidisciplinar CERCLE BREDENC 90'

DISSABTE 16 NOVEMBRE

10:30 Food Trucks Varis Menjar i Beure ESPAI CAPUTXETA Tot el dia

10:30 Parades Promocionals Varis Promoció ESPAI CAPUTXETA Tot el dia

10:30 Pintacares Varis Maquillatge ESPAI CAPUTXETA Tot el dia

10:30 Mercat d'artesania Varis Artesans C/ DE L'ESGLÈSIA 10:30h a 
20h

10:30 Escola de Circ Exprés Contaminando 
Sonrisas Taller de Circ VELA SOMNIS 150'

10:30 Escola Trickalamardos Ass. Cultural d'equi-
librisme i Malabars Taller Slack VELA SOMNIS 150'

10:30 La Vagina Tobogan Louise Clay Instal·lacio Artística ESPAI CAPUTXETA tot el dia

11:00 Exposició Expedicions 
2019

Contaminando 
Sonrisas Fotografia ELS FORNS tot el dia

11:00
Exposició 20 Anys 
d'UBIC per Urbans 

Sketchers
UBIC Dibuix ELS FORNS tot el dia

11:00 (En Construcció) Cia. Son Father Circ ESPAI TERRASSA 30'

11:00 El Viaje Cia. Metatarsis Circ/Teatre PATI DE L'ABADIA 40'

12:00 Dapostar Taller Dapostar Taller Dapostar PLAÇA DE LA VILA 90'

12:00 The Sullivan's Show, 
Total Glamour The Sullivan's Circ I Humor ESPAI CAPUTXETA 47'

12:00 Patatus Cia. Zero Portes Acrobatics, 
Equilibris i Malabars CERCLE BREDENC 35'

12:30 Diferències Cia. Trifacirc Circ PLAÇA LLUÍS  
COMPANYS 45'

12:45 La Metal.física Cia. La Gallina de 
Metal Teatre Urbá PLAÇA DE LA VILA 45'

13:00 Has Cregut, Has Volat Aram Sempervirens Malabars ESPAI TERRASSA 20'

13:00 Un Jugador Distinto Papito Circ, Humor PATI DE L'ABADIA 45'

13:00 Sóc La Mercè Quarta Regional Humor ELS FORNS 35'



programació
HORARI ACTIVITAT/ 

ESPECTACLE CIA. GÈNERE LLOC DURADA

DISSABTE 16 NOVEMBRE

14:00 Music Box - Hits 80, 
90, 100... Radio Cincinnati Música a la carta ESPAI CAPUTXETA 90'

15:00 Mamistik Asteroide  
Ambulante Micro Teatre ESPAI CAPUTXETA 90'

15:30 Winter Silver&Gold Còmedia, Teatre, 
Acrobàcia, Aro Aeri VELA SOMNIS 30'

15:30 El Viaje Cia. Metatarsis Circ/Teatre PATI DE L'ABADIA 40'

15:30 La Metal.física Cia. La Gallina  
de Metal Teatre Urbà PLAÇA DE LA VILA 45'

16:30 Trickoline Ass. Cultural d'equi-
librisme i Malabars Slackline PLAÇA DE LA VILA 30'

16:30 Dapostar Taller Dapostar Taller Dapostar PLAÇA DE LA VILA 90'

16:30 Patatus Cia. Zero Portes Acrobatics, 
Equilibris i Malabars CERCLE BREDENC 35'

17:00 Marble Machine Mireia Bas Circ ESPAI CAPUTXETA 10'

17:00 Un Jugador Distinto Papito Circ, Humor PATI DE L'ABADIA 45'

18:00 ¿Adónde vas? Cia Plásmata Circ ESPAI CAPUTXETA 9'

18:00 Diferències Cia. Trifacirc Circ PLAÇA LLUÍS  
COMPANYS 45'

19:00 Mamistik Asteroide  
Ambulante Micro Teatre ESPAI CAPUTXETA 90'

19:00 Sóc La Mercè Quarta Regional Humor ELS FORNS 35'

20:00 Proyecto Ruido Cia. A++ Circ-Punk  
Post-Contemporani ESPAI CAPUTXETA 40'

20:15 Has Cregut, Has Volat Aram Sempervirens Malabars ESPAI TERRASSA 20'

21:00 Cabaret  
Multidisciplinar Tub d'assaig Multidisciplinar CERCLE BREDENC 120'

23:30 Hotel Bucarest Cia. Totalcirc Multidisciplinar ESPAI CAPUTXETA 30'

0:00 Piratas Callejeros La Duende & fustA! Cantautora Rumba, 
Flamenco, Fusión CERCLE BREDENC 90-120'

2:30 Dj Da Bufala Dharma Soriano Tribal-Elctrònic / 
Etno-Trance CERCLE BREDENC 90-120'



O busca nit

Cabaret Queer

Casi Musikal
Cia. Somnis

La Fàbrica dels Somnis

DJammal
Gènere: Multidisciplinar
Hora: 18:30h Durada: 30’
Lloc: CERCLE BREDENC

La companyia Somnis de Mieres composta 
de nou artistes de 6 a 12 anys ens presenta-
ran el seu espectacle "O, busca nit".  
Quan tot sembla avorrit i rutinari, quan 
sembla que res no pot canviar, ni els movi-
ments ni les jerarquies, els somnis apa-
reixen per mostrar-te uns altres camins, 
uns altres mons. Acompanyats de la inno-
cència i la il·lusió infantil, trobem l’energia 
per canviar les nostres vides.

Gènere: Comèdia, Dansa i Música
Hora: 19:45h Durada: 30’
Lloc: CERCLE BREDENC

És quasi un musical d'un individu que viu 
pel so diví, el que fa que ballem de manera 
excèntrica. Per a ell qualsevol moment és 
sagrat i farà tot el possible per tal que el 
públic es converteixi en aliat i participi de la 
cerca. Un xou que demostra el so i el movi-
ment en la nostra vida quotidiana, els ritmes 
que creem inconscientment.
djammal.wix.com/djammal

Gènere: Multidisciplinar
Hora: 21:00h Durada: 90’
Lloc: CERCLE BREDENC

Espectacle de temàtica “Queer”, paraula 
anglesa que vol dir “estrany” o “inusual” i 
s’utilitza per designar a les persones que 
no s’identifiquen amb el model de gènere 
binari ni amb els patrons establerts. 
Un cabaret sense normes ni regles, on cada 
personatge expressa la seva identitat i tèc-
nica creant matisos, aliatges i màgia. 

Participants Divendres 15 Novembre

Servei de barra i sopar



Food Trucks
Hora: a partir de 10:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Creperia

Contaminando Barrigas
Alatria

Una creperia on degustar boníssimes creps 
dolces i salades a qualsevol hora del dia i 
la nit...

Gran parada de menjar on podreu degustar 
pizzes durant els dos dies, també podreu 
trobar-hi xips casolanes i un magnífic dinar 
el dissabte.

Qualitat i seguretat alimentària sobre 
rodes. Podreu trobar hamburgueses, creps 
(amb opcions sense làctics), fingers de 
pollastre (lliures d'al·lèrgens), sandvitx 
menorquí i cervesa, tot sense gluten! 
WEB: alatria.com

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



Contaminando Sonrisas
Si voleu informar-vos millor de que fa i qui som l’associació pas-
seu-nos a veure per aquesta parada. A més a més, i trobareu  
samarretes, adhesius i podreu fer les vostres aportacions als nos-
tres projectes i expedicions. 
FB: @CntmSonrisas IG:@contaminandosonrisas

Parades Promocionals
Hora: a partir de 10:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Tirita Clown
Som una associació sense ànim de lucre de pallasses d'hospital i 
contribuïm a la humanització dels processos hospitalaris i a la pre-
valença de la persona per sobre de la malaltia. 
FB i IG: @tiritaclown WEB: tiritaclown.cat

La Llavor De La Selva
Acompanyament respectuós i educació viva a la natura. 
L’associació La Llavor de la Selva som un espai d’acompanyament 
a famílies i infants fins als 6 anys. Ens trobem a una masia a la vora 
de Massanes, amb hortes, animals i envoltats de bosc.
WEB: lallavordelaselva.wordpress.com   FB i IG: @lallavordelaselva

Pintacares
Us podreu pintar la cara i ser el que vulgueu 
durant el Dia del Circ de les mans de les 
artistes: Niu de Llum, PintaMagika i Bruixa-
SorcièreWitch. 
IG: 
@niudellum_
@pintamagika
@bruixasorc



Open Cultural Center
Open Cultural Center (OCC) és una associació nascuda el 
mes d’abril del 2016, formada per voluntaris que desenvolu-
pen un projecte educatiu i cultural amb persones refugiades 
de Síria a ciutats i camps de refugiats o desplaçats de Grècia. 
Fins a finals de desembre l’organització es trobava al camp de 
refugiats de Cherso, població molt propera a la frontera amb 
Macedònia, al nord de Salònica. Després del tancament del 
camp, l’associació es va traslladar a la zona urbana de Poly-
castro (Grècia) per seguir treballant amb les persones refu-
giades que viuen en pisos per aquella zona. 
Amb el suport d’alguns dels refugiats (estudiants d’universitat 
i enginyers), l’OCC proporciona, tant a adults com a infants 
i joves, classes de matemàtiques, anglès, àrab i alemany. A 
més, també es desenvolupen altres activitats culturals: taller 
de costura dedicat especialment a les dones per tal de faci-
litar un espai conjunt en el qual es puguin trobar i compartir 
el seu dia a dia; cinema per a adults i infants, ja que no dispo-
sen de televisió a les seves tendes; circ, jocs, música i dibuix 
com a mètode d’expressió i d’oci. A poc a poc, l’associació ha 
anat creixent i hem començat a organitzar projectes des de 
Barcelona. La sensibilització i la conscienciació és una part 
molt important de la nostra feina. Així va ser com va néixer el 
programa que tens a les mans. 

Parades Promocionals
Hora: a partir de 10:30h
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Participants Dissabte 16 Novembre



Mercat d'artesania
Artesans

Hora: de 10:30h a 20:00h
Lloc: CARRER DE L’ESGLÉSIA

Krrter D'art

Cartrons Artesans

Voilart

Eskorça

Fem reciclatge de materials i la creativitat. Coses 
de llana, de paper maché, pintura creativa sobre 
roba, pintura sobre pedres i moltes coses més... 
tot de creació pròpia! FB: @krrterdart

Cartrons Artesans, és la materialització de prop de trenta anys 
d’investigació i disseny del paper maché. Amb una tècnica 
única, donem a cada peça el seu caràcter i personalitat, fins 
al punt, que totes elles es poden considerar, com a originals, 
i peces úniques encara que pertanyin a una sèrie uniforme. 
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

Art i circ - pintures originals inspirades en el món del circ, jogui-
nes antigues i escultures utilitzant materials reciclats. Peces  
úniques dissenyades i creades per l’artista plàstica Cristina Turu.  
www.voilart.jimdo.com

Jocs i joguines de fusta artesanals, per infants i adults, 
pensats per fomentar el joc lliure no dirigit i el joc sim-
bòlic. La fusta es una experiència per els sentits: tacte, 
olor, gust... Tot amb fusta recuperada o de boscos sos-
tenibles. FB i IG: @eskorcajoguines WEB: escorca.com

Fotografia: © Adrià Corella Moragas



Mercat d'artesania
Artesans

En Plata Joyeria Artesana
Joieria artesana feta a través de procediments d’orfebreria tradicio-
nal amb plata i gemmes naturals. Joieria clàssica en dissenys con-
temporanis. IG: @enplata_joyeria

Arethusa Creations

Associació Can Verdura ceràmica feta a mà

El nom Arethusa significa Nimfa, és per aquest motiu que tots els 
meus dissenys de roba i bijuteria amb macramé, estan inspirats en 
la natura i en els seus éssers màgics. La naturalesa, és per mi, un 
gran llibre obert que em proporciona uns rics models d'observa-
ció i representació: els colors, les formes, les línies, les imperfec-
cions, les textures... que intento plasmar a les meves creacions.  
FB i IG:@arethusacreations WEB: etsy.com/es/shop/arethusacreations

Ceràmica tradicional feta amb el torn de terrissaire, recuperem les 
bones tradicions artesanes i tornem a utilitzar els estris de ceràmica 
per fer un mon mes sostenible.

TALLER DE CERÀMICA AL CARRER:
Taller de fang interactiu per a tots els públics on podràs experimen-
tar i crear una peça pròpia de fang, aprendre i gaudir en família.

Artesania Auda
Podreu trobar joieria artesanal amb plata i vidre swarovski o minerals 
naturals. FB: @ArtesaniaAuda

Hora: de 10:30h a 20:00h
Lloc: CARRER DE L’ESGLÉSIA

Participants Dissabte 16 Novembre



Escola Trickalamardos
Ass. Cultural d’Equilibrisme i Malabars

Gènere: Taller de Circ
Hora: 10:30h Durada: 150’
Lloc: VELA SOMNIS (BASSA DEL MOLÍ)

Un taller on experimentar amb diferents 
disciplines del món del circ. La majoria del 
material que trobareu és reciclat i l’objectiu 
principal és despertar la imaginació i crea-
tivitat dels participants. Tot amenitzat amb 
música de fons.
FB I IG: @contaminandosonrisas

Gènere: Taller de slackline i trickline
Hora: 10:30h Durada: 150’
Lloc: VELA SOMNIS (BASSA DEL MOLÍ)

L'slackline consisteix en lligar una cinta 
entre dos punts fixes i caminar per sobre o 
realitzar figures o acrobàcies, a partir d'aquí 
depenent de la tensió, la llargada o l'alçada, 
entre altres factors, tenim diferents tipus de 
modalitats. Nosaltres oferirem un taller de 
slackline bàsic per petits i grans. La millor 
forma de millorar l'equilibri mentre et diver-
teixes. FB: @slackgirona IG: @acemgir

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

Gènere: Instal·lació Artística
Durada: Tot el dia
Lloc: ESPAI CAPUTXETA
 
Imagina que veus al teu fill o filla baixant per 
la Vagina Tobogan, veure’ls baixar a través del 
preciós patchwork vermell vellutat i sedós 
fet a mà, com si estiguessin naixent. Aquesta 
peça és una festa del poder que els nos-
tres úters han de sostenir, nodrir i finalment 
donar a llum una nova vida al món exterior. 
La Vagina Tobogan és una instal·lació artística 
i mòbil que convida a homes, dones, nens i 
nenes a treballar el procés del naixement. 
WEB: vaginaslide.wixsite.com/castellano

Escola De Circ Exprés
Cia. Contaminando Sonrisas

La Vagina Tobogan
Louise Clay



Exposició Expedicions Exposició 20 anys d'ubic
per urbans sketchersCia. Contaminando Sonrisas

UBIC

Gènere: Circ
Hora: 11:00h Durada: 30'
Lloc: ESPAI TERRASSA
 
Podrem presenciar, en forma de comèdia una 
mica tràgica, les mesquineses que afloren 
entre un mestre i el seu aprenent a l'hora de 
fer un espectacle de circ. Els patiments i els 
menyspreus als quals es veu sotmès l'apre-
nent es veuen recompensats en l'actuació, en 
la qual es dedica intensament a posar traves 
i obstacles de tot tipus al mestre. Un reflex 
fidel del que passa a la nostra societat.
WEB: jollybalance.com

Gènere: Fotografia
Hora: 11:00h  Durada: tot el dia
Lloc: ELS FORNS

A l’exposició d’aquest any podreu veure 
un resum de les expedicions en les que ha 
col·laborat durant el 2019 Contaminando 
Sonrisas a través de fotografies i textos:  
• NEPAL: Febrer 2019 (Nani i Gina)
• FRONTERA SUD (Ceuta i Melilla): Abril 

2019 (Trompez Circus)
• CAMPS REFUGIATS EUROPA: Juliol/Agost 

2019 (Sputniks_Cia)
FB I IG: @contaminandosonrisas

Gènere: Dibuix
Durada: tot el dia (Inauguració: 15/11 a les 20:30h)
Lloc: ELS FORNS

Exposició on es poden veure els treballs 
fets en motiu del vintè aniversari de cada 
un dels establiments de la Unió de Boti-
guers i Comerciants de Breda per Urbans 
Sketchers.
IG: @ubicbreda @urbansketchers
FB: Unió de Botiguers Breda

Participants Dissabte 16 Novembre

(En Construcció)
Cia. Son Father



Gènere: Circ/Teatre
Hora: 11:00h / 15:30h Durada: 40’
Lloc: PATI DE L'ABADIA

Inquieta es presenta una vegada més en 
escena, en aquesta aventura al costat de 
súper maleta esperen amb entusiasme 
arribar a Llatinoamèrica y així poder lliurar 
els regals promesos als seus amics. Però al 
arribar tard, el vaixell parteix sense elles. 
Aquí és on comença la veritable travessa 
a la recerca d’un mitjà de transport, milers  
d'ocurrències  per arribar al destí. Un xou 
ple de jocs, màgia i malabars i molt d`hu-
mor en clau pallassa per demostrar una 
vegada més que no cal perdre les esperan-
ces, per que sempre és bon moment per 
començar un nou viatge fins a I'interior de 
les nostres ànimes i allí trobar la nostra veri-
table felicitat. WEB: florenciamartinez.com

El Viaje
Cia. Metatarsis

Dapostar
Taller / Parada

Gènere: Dapostar
Hora: 12h / 16:30h Durada: 90'
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

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

Gènere: Circ/Humor
Hora: 12:00h Durada: 47'
Lloc: ESPAI CAPUTXETA
 
“The Sullivan's Show” és un espectacle fresc 
carregat d'alegria, música i humor, en el 
què els dos personatges demostren en tot 
moment com gaudeixen de la seva feina; fent 
còmplice i partícip a tota aquella persona que 
l'està veient, sense importar l'edat, raça, sexe, 
ni cultura… perquè tot queda englobat en el 
mateix marc universal: el de l'AQUÍ i l'ARA!
WEB: circolos.es / escoladecirclos.cat 

The Sullivan's Show
Total Glamour

The Sullivan's



Participants Dissabte 16 Novembre

Gènere: Circ
Hora: 12:30h / 18:00h Durada: 45’
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

"Diferències" és la raó de ser davant dels 
altres, un lloc a on poder trobar ser dife-
rentment iguals, saber distingir el camí a 
la equitat, el sentit a la igualtat d'oportuni-
tats i un espai per la llibertat de moviment i 
d'expressió. WEB: trifacirc.com

Gènere: Teatre Urbà
Hora: 12:45h / 15:30h Durada: 45’
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

La Metal.fisica és la ciència a través de la 
qual l'Aquelarre Místic intenta arribar a la 
cinquena dimensió, unió entre allò eteri 
i allò terrenal, entre les essències arque-
típiques i les potencialitats futuristes. 
L'Aquelarre experimenta la connexió entre 
aquests móns mitjançant els arrelaments i 
els equilibris en el terra, els escapaments 
acrobàtics cap amunt i els potencials cen-
trífugs del carrusel que irradiaran ones sís-
miques que generaran diversos fenòmens 
paranormals. 
WEB: lindavellar.com/it/la-metal-fisica/

Gènere: Portes Acrobàtics/Equilibris/Malabars
Hora: 12:00h / 16:30h Durada: 35’
Lloc: CERCLE BREDENC

Aquesta no és una història que comença 
amb “hi havia una vegada” i tampoc és 
ben bé una història. És una recopilació de 
moments. Moments a on tots ens podem 
veure reflectits com en un mirall. Un mirall 
que encara que no és màgic ens ensenya 
el dia a dia de tres persones, la quotidiani-
tat que és “desquotidianitzada” gràcies a la 
màgia del teatre-circ. Aquests personatges 
ens guiaran en aquest laberint fet de gags 
còmics, acrobàtics i malabaristics, on el 
públic, gran i petit, pot perdre’s en un lloc 
agradable. WEB: zerocirc.org

Diferències

La Metal.Física

Patatus
Cia. Trifacirc

Cia. la Gallina de Metal

Cia. Zero



Gènere: Malabars
Hora: 13:00h / 20:15h Durada: 20’
Lloc: ESPAI TERRASSA

Un projecte en constant evolució. Un 
espectacle d’innovació que fusiona el con-
tact amb la part més salvatge del foc. Per 
vibrar els més menuts i no tan menuts.
IG: @aramsempervirens 

Gènere: Humor
Hora: 13:00h / 19:00h Durada: 35’
Lloc: ELS FORNS Entrada: 2€ (aforament limitat)

Amb el rerefons de la postguerra, aquest 
monòleg clown, es centra en el personatge 
de la Mercè, una dona jove, que viu en un 
mas a la zona del Montseny i que se’n va 
a fer de minyona a Barcelona, represen-
tant així a moltes altres dones a qui va 
tocar viure aquest període de la història. 
La Mercè accepta tot allò que la vida i la 
mestressa de la casa li imposen. Arriba a 
acceptar, fins i tot, que li canviïn el nom pel 
de Merceditas... FB I IG: @elenaballester 

Gènere: Circ/Humor
Hora: 13:00h / 17:00h Durada: 45’
Lloc: PATI DE L'ABADIA

Comencen els ritmes llatins. El ball i l'ale-
gria, la sorpresa constant. D'un bagul en sur-
ten dues cadires i els objectes més variats, 
amb els quals hi estableix una relació poc 
comuna, amb l'única finalitat d'alegrar els 
cors del seu públic estimat. Amb l'alegria i 
l'actitud que el caracteritzen, presenta un 
espectacle fresc i divertit per a tota la famí-
lia. WEB: papitounjugadordistinto.com

Has cregut has volat

Sóc La Mercè

Un Jugador Distinto
Aram Sempervirens

Quarta Regional

Papito
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Gènere: Comèdia/Teatre/Acrobàcia/Aro aeri
Hora: 15:30h Durada: 25’
Lloc: VELA SOMNIS (BASSA DEL MOLÍ)

WINTER, un espectacle que combina 
clown, teatre, contorsionisme, acrobàcia 
de terra en parella i per acabar, aro aeri.  
Amb una estètica vintage, una música que 
ens fa somiar a través de les dècades, un 
sofà i una maleta, viurem un viatge que en 
transporta a viure una divertida i atrevida 
historia de dues intrèpides trapezistes. 
IG: @silverndgod  FB: @SilverandGoldDuo

Gènere: Teatre en miniatura
Hora: 15h a 17h i 19h a 21h Durada: 4’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA
1 sol espectador - a partir de 10 anys

Un viatge oníric per l'Amazones a través de 
cants ancestrals i màgia ritual. Una reflexió 
sobre la vida, la mort i els plans de la cons-
ciència. Tots els mons es desperten avui. 
WEB: asteroideambulante.com
FB: @asteroideambulante -  @Flor Es

Winter

Mamistik

Silver&Gold

Asteroide Ambulante
Gènere: Música
Hora: 14:00h Durada: 90’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Radio Cincinnati posa a disposició del 
públic un menú amb 50 cançons i serà el 
públic el que anirà escollint el repertori, 
interactuant amb el duet i demanant les 
cançons que els hi vingui de gust escoltar, 
creant entre tots un espectacle dinàmic i 
divertit. IG: @radiocincinnati

Music Box Hits dels 80 90 100...

Radio Cincinnati



Trickoline
Ass. Cultural d’Equilibrisme i Malabars

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

El Trickoline és un espectacle renovat que 
combina l'slackline clàssic amb les acro-
bàcies del trickline, la versió acrobàtica de 
l'slackline. Un espectacle amb acrobàcies 
d'alt nivell amb els millors trickliners de 
Girona sobre una cinta elàstica de 5cm... i 
moltes més sorpreses.
FB: @slackgirona  IG: @acemgir

Gènere: Circ
Hora: 17:00h Durada: 10’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Una Marble Machine es una caixa de 
música de fusta feta a mà que nodreix un 
bombo, un baix, un vibràfon i altres instru-
ments utilitzant una maneta i 2.000 bales. 
Les bales es comporten com l’aigua, es 
canalitzen per diferents pistes i embuts 
impulsades per politges. Aquesta màquina 
controla els moviments d’un autòmat que 
ha deixat de ser humà fruit d’una transfor-
mació que ha patit. IG: @mirebas

Gènere: Circ
Hora: 18:00h Durada: 10’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

A les andanes de les estacions s'hi creen 
històries... En una d'elles dues desconegu-
des estan esperant un tren cap a la mateixa 
destinació. Amb l'arribada del tren entren 
en un món extraordinari en el qual tot hi 
sembla possible i la diversió comença! 
Durant l'estrany trajecte es coneixen i una 
relació d'amistat s'estableix entre elles 
però... on van? 
WEB: ciaplasmata.wix.com/plasmata

Marble Machine

Adónde Vas?

Mireia Bas

Plásmata
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Gènere: Multidisciplinar
Hora: 21:00h Durada: 120’
Lloc: CERCLE BREDENC

Des de Terrassa arriba tota l'energia de Tub 
d'Assaig, que ja fa temps que ha deixat 
de ser un experiment per ser un projecte 
consolidat, una associació autogestionada 
i assembleària amb 11 anys de recorregut.
En aquest projecte hi conviuen artistes 
molt diverses que us acompanyaran durant 
un vespre en un espectacle únic creat per 
l'ocasió, una de les seves especialitats ini-
mitables! WEB: tubdassaig.com

Amb: Cristian Uroz - Zaca Zirkus - Anna Plotnikova 
- Cia Filigranes (Albert Pérez i Jordi Torrens) - Sonso 
Clown - Circ Pistolet (Enric Petit i Tomàs Cardús) - 
Quantum Dust (Monika Sianos i Charo Díaz)

Gènere: Circ-Punk Post-Contemporani
Hora: 20:00h Durada: 40’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA
NO RECOMANAT per menors de 7 anys

Què t'esperes trobar quan vas a veure un 
espectacle de circ? Què ha de tenir per-
què el puguis considerar un espectacle de 
circ? La companyia A++ presenta "Proyecto 
Ruido", una manera diferent d'entendre 
l'escena, d'explicar allò que no es vol sen-
tir: allò políticament incorrecte, la crítica 
àcida i incòmoda. Una anàlisi de l'efímera i 
sobrecarregada societat contemporània, un 
espectacle en transformació constant. 

Gènere: Multidisciplinar
Hora: 23:30h Durada: 30’
Lloc: ESPAI CAPUTXETA

Espectacle en creació. Tres personatges 
d'hotel ens transportaran a un lloc on el llen-
guatge que s'hi parla és l'humor. Es volen 
portar a l'absurd les rutines d'aquest atípic 
món. Malabars, dragon staff, màgia, rola bola 
i equilibris humans, són algunes de les disci-
plines que hi apareixen. IG: @totalcirc

Cabaret "Tub Mateix"Proyecto Ruido

Hotel Bucarest

Tub d'assaigCia. A++

Cia. Totalcirc



Gènere: Cantautora Rumba/Flamenco/Fusión
Hora: 00:00h Durada: 90-120’
Lloc: CERCLE BREDENC

Cantautora que porta 23 anys fent rum-
ba-fusió amb arrels del flamenc, ara pre-
sentant el seu cinquè disc amb barreja de 
diversos estils. Aquest cop amb la col·labo-
ració de Manu fustA! violoncel·lista amb el 
que s’ha trobat als carrers de Tàrrega i van 
crear un format íntim i bonic. 

Piratas Callejerxs
La Duende & fustA!

Gènere: Tribal-Electrònic/Etno-Trance
Hora: 02:30h Durada: 90-120’
Lloc: CERCLE BREDENC

Dharma Soriano, presenta un dels seus pro-
jectes musicals, DJ Da Bufala. En les seves 
sessions podràs gaudir d'una barreja de 
músiques del món, ètnic i tribal amb una 
bona base d'electrònica i trance.

DJ Da Bufala
Dharma Soriano

Participants Dissabte 16 Novembre



“Contaminando Sonrisas” és una associació de circ social sense ànim de 
lucre. La seva essència consisteix en aportar dosis de somriures a persones 
afectades per conflictes bèl·lics i catàstrofes naturals, així com a persones que 
estan en situació de risc o són vulnerables arrel de les injustícies del sistema. Ja 
sigui amb un espectacle de circ, un taller, visitant i coneixent les realitats que 
hi ha més enllà de la comoditat i la vida cultural europea, per poder explicar 
l'experiència un cop a casa. Utilitzem el circ social com a eina d'intervenció i el 
fil conductor dels nostres projectes, actualment la branca social és la que mou 
l'associació.

Des de fa dos anys Contaminando Sonrisas juntament amb l'Associació Cultu-
ral d’Equilibrisme i Malabars de Girona (ACEMGIR) promou la trobada anual de 
malabaristes, equilibristes i artistes de circ de la província de Girona per poten-
ciar l'activitat de circ, es celebra un cap de setmana de febrer a la capital. 
Enguany s'ha realitzat també la Primera Gala de Circ, al teatre El Canal de Salt. 
Molt contentes del resultat obtingut amb una gran afluència de participació i 
entrades esgotades a la gala. Donar les gràcies a totes les persones que ho van 
fer possible.

Emmarcat en aquesta reivindicació del sector i per potenciar el circ social a 
la ciutat, un any més vam visitar les places de Salt juntament amb el projecte 
Juguem! compartint tallers de circ oberts a la participació i als nens i nenes de 
la vila.

Durant aquest any hem col·laborat amb tres expedicions, la primera al mes de 
febrer al Nepal, on vam cedir material de circ a diferents projectes del territori i 
vam finançar tallers de circ per aquests projectes a càrrec de Circus Katmandu 
una associació i companyia de circ formada per nepalís.

A l'abril vam donar suport a una expedició a Frontera Sud (Ceuta i Melilla) on 
es va anar a treballar i compartir amb els nens del carrer i amb les associacions 
que treballen amb ells (Asociación Elin i Maakum Ceuta entre d'altres).

I ja a l'estiu vam recolzar a Sputniks_CIA en el seu viatge de Barcelona als camps 
de refugiats que hi ha en territori Europeu. Allà van conèixer, gràcies a No Name 
Kitchen que treballen sobre el terreny, la realitat que s'hi viu en el dia a dia, 
experiències de deportacions en calent "push back"... 



ALPHA GYM / ASSEGURANCES BREDA / BAR ACUARIUM / BAR EL PETIT RACÓ /  
BRECUBAT SL / BRICO BREDA / BRIOIXERIA PASTISSERIA ENRIC / CA L’ANTONIETA /  

CARNIQUES REIXACH SL / CARNISSERIA CAN VENTURETA / CARNISSERIA SALVANYÀ /  
CENTRE DE TERÀPIES NATURALS “EL BROT“ / CENTRE VETERINARI BREDACAN /  

CENTRE VETERINARI MASCOTS BREDA / CERÀMIQUES JOMAR SL / CERÀMIQUES SAN LLOP SL / 
CONDIS BREDA / DENTAL BREDA / EL FORNET / EL ROMANÍ DE BREDA RESTAURANT /  

ESTANC RODÀ / ESTÉTICA MARTA / FARMÀCIA CARME BUIXALLEU / FARMÀCIA MÒNICA VENTURA / 
FERRETERIA JORDI / FONDA SANTA ANNA SL / FORN DE PA COSTA / FRUITERIA JORDI BAYES /  

IRIS PERRUQUERIA I ESTHETIC / JOIERIA-RELLOTGERIA Mª CARME / L’HEURA / LLIBRERIA TRÈVOL / 
MIMA’T CENTRE DE BELLESA / NATURBREDA / NINESA DROGUERIA / NOGUERA ESTILISTES / 

 PERFUMERIA / ÒPTICA BREDA / PEIXATERIA ROSITA / PERRUQUERIA CARME / PERRUQUERIA ESTER 
/ PERRUQUERIA PERE / PERRUQUERIA SERAFÍ / PRÒXIM SUPERMERCAT CAN TIMBORRA /  

QUEVIURES JOSEFA SALVADÓ / RESTAURANT BAR CA L’AVI / ROSA PERRUQUERS / SANT ISCLE 39 / 
SISTEMES INFORMÀTICS / TAPISSERIA JAUME CORTINES I DECORACIÓ / TERRAFORTA SC

Col laboradors Locals: Ubic

Sorteig Especial UBIC 
pel Dia del Circ

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

1. Compra als 
comerços de la 

UBIC

2. Omple la 
butlleta de 

participació

3. Diposita la 
butlleta a la urna

5. Guanya un 
dels lots de 
productes

4. Vine dissabte 16  
de novembre a l’espai 

Food Trucks  
(14h a 16h)



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!



Nova Zelanda

2013 2014 2015 2016 2017EXPEDICIONS

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 2018 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

AGOST 
Líban
Assentaments

Expedicions



Fotografia: © Franc Gómez
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Des de “Contaminando Sonrisas”, com a organitzadores, estem 
molt contentes de veure com any rere any es va consolidant aquest 
petit festival i som molt conscients que això no seria possible sense 
la participació de voluntaris i voluntàries, de músics, artistes, arte-

sans, botiguers del poble, veïns, col·laboradors...

Donem les gràcies a tots i totes els/les que feu possible que el Dia 
del Circ sigui un realitat, també al públic i a tothom que, sigui com 

sigui, col·labori fent que millorar sigui possible. 

Gaudiu del festival!!



ORGANITZA:

COL·LABORA:

COORGANITZA:


