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La 6ª edició del Dia del Circ s’ha resistit, però ja és aquí! Degut a la situació pan-
dèmica l’any passat ens vam veure amb la obligació de suspendre el festival. Vam 
creure que amb totes les restriccions que hi havia en aquell moment aquest fes-
tival perdria la seva essència...

Aquest any també hem canviat la data i enlloc del tercer cap de setmana de 
novembre ho hem fet el quart, hem reestructurat les activitats i els espais per 
poder gaudir al màxim de l’edició d’enguany. 

Creiem que ja podem dir que aquest festival s’ha consolidat i és un referent a la 
comarca de la Selva. L’objectiu sempre ha sigut apropar el món del circ a tothom 
i donar a conèixer les accions que desenvolupa l’associació de circ social “Con-
taminando Sonrisas”.  

Des de “Contaminando Sonrisas” volem seguir compartint circ i somriures arreu 
del món però sobretot fent arribar l’art i la cultura allà on no és el pa de cada dia. 
També tenim ganes de començar projectes dins el territori i potenciar més el circ 
dins la comarca de La Selva i la província de Girona. 

Esperem que en aquesta 6ª edició puguem gaudir del festival com ja havíem fet 
a les edicions passades. 

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

6a Edició del 
Dia Del Circ!

https://acmfotograf.wordpress.com/


VINE AL DIA DEL CIRC I PARTICIPA AL CONCURS FOTOGRÀFIC!

El concurs fotogràfic tindrà lloc durant el festival del Dia del 
Circ, el 27 de Novembre de 2021. 

Fes-te una foto divertida i original durant el festival (millor si 
és amb la Laura a la Plaça del Convent), comparteix-la a l'ins-
tagram, etiqueta'ns @diadelcircbreda i @ubicbreda, amb el 
hashtag #diadelcircbreda2021 i participa!

PREMI: 2 entrades per un espectacle de circ/teatre

Concurs  
d'instagram

https://www.instagram.com/diadelcircbreda/
https://www.instagram.com/ubicbreda/


Dia del Circ
26 i 27 Novembre de 2021

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!

RECOMANACIONS



RECOMANACIONS PER PREVENIR CONTAGIS  
DEL COVID-19 DURANT EL FESTIVAL

Puja les teves defenses amb una bona alimentació, exercici 
físic i un bon descans, una vida saludable!  
Recorda que riure també puja el teu sistema immunitari.

Mascareta
· Quan no es pugui mantenir una distància mínima
· En espais tancats
· Si les o els artistes us conviden a aixecar-vos, podeu 
fer-ho, ballar, saltar, cridar... però sense treure-us la 
mascareta

Distància
· Respectar les cues d’entrada als espais  
i sortir de forma ordenada

No moure cadires
· Durant els espectacles evitar moure’s del lloc

Rentat de mans



Porta el teu 
GOT

Ajuda’ns a reduir 
la quantitat de residus

#diadelcircbreda2021



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 26 NOVEMBRE

19:00 Solo Roi Borrallas Clown CERCLE BREDENC 40'

DISSABTE 27 NOVEMBRE

10:30 Food Trucks Varis Menjar i Beure PL. LLUÍS COMPANYS Tot el dia

10:30 Parades Promocionals Varis Promoció PL. LLUÍS COMPANYS Tot el dia

10:30 Pintacares Varis Maquillatge PL. LLUÍS COMPANYS 10:30h a 
20h

10:30 Mercat d'artesania Varis Maquillatge PL. LLUÍS COMPANYS 10:30h a 
20h

10:30 The Vagina Slide Louise Clay Instal·lacio Artística PL. LLUÍS COMPANYS Tot el dia

10:30 Exposició Contaminando 
Sonrisas Fotografia PL. LLUÍS COMPANYS Tot el dia

10:30 Espai de jocs en 
familia

Brots - Creixement 
Itinerant Jocs BASSA DEL MOLÍ 210' (3€)

10:30 Acomodadors 
d'espais Cia Total Circ Clown ITINERANT Tot el dia

11:00 Très Magnifique Pàmboli Circus Clown PLAÇA DE LA VILA 60'

11:30 S.O.S. La Churry Clown CERCLE BREDENC 50' (+7anys)

12:00 Dapostar Taller Dapostar Taller Dapostar PL. LLUÍS COMPANYS 90'

12:00 Art/Core Cia Vendetta ++ Circpunk  
Postcontemporani PL. LLUÍS COMPANYS 60'

13:00 No Matalàs! Uta Circ Circ Teatre  
Contemporani PL. LLUÍS COMPANYS 45'

13:30 Trobada Programa-
dors i Artistes

Contaminando 
Sonrisas Professionals ELS FORNS 90'

14:30
Eastern Spaghetti y 
Los Rodeos del Baix 

Montseny
Eastern Spaghetti Música PL. LLUÍS COMPANYS 60'

16:00 Trickalamardos Show 
Ft. Dj Indi Peers

Ass. Cultural d'Equi-
librisme i Malabars 

de Girona
Slackline PLAÇA DE LA VILA 30'

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

17:00 Tempus Fugit Cia La Tête Pallasso CLAUSTRE 60'

18:00 Très Magnifique Pàmboli Circus Clown PLAÇA DE LA VILA 60'

18:30 Paranoia Cia Di Chok
Circ Punk Postcon-

temporani / Artcore 
/ Mentalgym

PATI DE L'ABADIA 60'

19:30 No Matalàs! Uta Circ Circ Teatre  
Contemporani PL. LLUÍS COMPANYS 45'

20:00 Circ a foc lent Agustí Margarit i 
Magda Peralta Circ Rural PATI DE L'ABADIA 15'

21:00 Acròbates del vers
(Cabaret) Cronopis Multidisciplinar CERCLE BREDENC 75' (+7 anys) 

(5€)



Espectacles escolars 23, 24 i 25 Novembre

Date una Huerta

Cicles

Cia. SonrieXnarices

Cia. Artgila

Gènere: Clown Edat: de 7 a 12 anys
Hora: a convenir Durada: 50’
Lloc: CERCLE BREDENC

Un simpàtic pagès, cuidant el seu hort rep un 
misteriós regal de Monsanto. Sorpreses que li 
porten a perdre el control del seu quotidià... 
Després de malabars i acrobàcies, torna a tro-
bar l’equilibri gràcies a l’ajuda d’una titella de 
bambú i un espantaocells musical. S’adonarà 
que el natural les el que permetrà que floreixi 
un futur sostenible com una rosa al cap d’un 
pallasso!
https://lahuertaalmundo21.wixsite.com/
lahuertaalmundo 

Gènere: Clown Edat: de 3 a 6 anys
Hora: a convenir Durada: 35’
Lloc: CERCLE BREDENC

A través del teatre gestual, el clown i la 
música original en directe, ens endinsarem al 
cor d’un bosc on hi succeirà un fet màgic: EL 
CICLE DE LA VIDA. 
Espectacle per a la petita infància, que aborda 
el concepte de la finitud com a un fet natural 
i desitja obrir un espai de comunicació sobre 
el cicle de la vida a tots els infants que tinguin 
ganes de parlar-ne. 
www.ciaartgila.com

https://lahuertaalmundo21.wixsite.com/lahuertaalmundo%20
https://lahuertaalmundo21.wixsite.com/lahuertaalmundo%20
www.ciaartgila.com


Espectacles Divendres 26 Novembre

Solo (work in progress)
Roi Borrallas
Gènere: Clown
Hora: 19:00h  Durada: 40'
Lloc: CERCLE BREDENC

L’habitat natural de qualsevol pallasso és l’es-
cena, amb el seu públic. Però, què passa quan 
es queda tot sol? És darrere les cortines on 
es barreja la persona i el personatge. On es 
desdibuixa la línia que els separa. Uns llimbs 
que no són l’escenari ni la vida real. És en 
aquesta frontera on es desenvolupa aquest 
espectacle. Passin i vegin la intimitat d’aquest 
artista, les seves il·lusions i les seves pors. 
Vegin com es defensa de la soledat i la rutina 
amb imaginació i humor. Passin i vegin el que 
ningú veu. Una persona davant si mateixa. Un 
actor sense públic, un pallasso quan ningú 
l’observa. 
www.facebook.com/roi.borrallas

www.facebook.com/roi.borrallas


Dissabte 27 NovembreActivitats

The Vagina Slide(Tobogan Nèixer)

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

El tobogan néixer (The Vagine Slide) ofereix 
una experiència simbòlica de naixements per 
persones de 0 a 100 anys. Es tracta d’una ins-
tal·lació artística i mòbil que convida a homes, 
dones, nens i nenes a treballar el procés del 
naixement.
https://vaginaslide.wixsite.com/castellano

Exposició
Contaminando Sonrisas
Gènere: Fotografia
Hora: Tot el dia
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Recull fotogràfic de totes les expedicions que 
s’han fet des de l’Associació de circ social 
Contaminando Sonrisas a diferents indrets 
del món, apropeu-vos a veure les imatges i a 
conèixer la situació actual d’aquets diferents 
llocs. 
IG i FC: @contaminandosonrisas

Foto: CETI (Centro Temporal Estancia 
Inmigrantes) MELILLA, NOVEMBRE 2015. 

Hermanos Fanê

https://vaginaslide.wixsite.com/castellano
https://www.instagram.com/contaminandosonrisas/


Dissabte 27 NovembreActivitats

Espai de Jocs en Familia
Brots - Creixement Itinerant
Gènere: Jocs 
Hora: 10:30h  Durada: 210'
Lloc: BASSA DEL MOLÍ Entrada: 3€

L'espai de joc en família de Brots - Creixe-
ment Itinerant és una oportunitat per diver-
tir-te jugant amb materials d'origen natural 
on podràs gaudir en família de les diferents 
propostes adaptades a grups d'edat de 0 a 9 
anys.
També podreu trobar la nostra paradeta d'ar-
tesania de joguines artesanals de fusta i tela, 
inspirades en la natura i en pedagogies vives.
IG @brotsitinerant 
FB @brots.creixementitinerant

Dapostar
Dapostar
Gènere: Dapostar 
Hora: 12:00h 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

https://www.instagram.com/brotsitinerant/
https://dapostar.com/


Espectacles Dissabte 27 Novembre

S.O.S.

Très Magnifique

Cia. La Churry

Cia. Pàmboli Circus

Gènere: Clown  Edat: +7 anys
Hora: 11:30h  Durada: 50'
Lloc: CERCLE BREDENC

S.O.S., una pallassa naufraga a un món cec. 
Quan els plàstics floten a l’oceà, creen illes... 
que ens aïllen, que transformen la realitat, 
aguditzen els nostres sentits i donen forma als 
nostres deliris. 
Una lluita esperançadora per la supervivència. 
Guerrera en un mar d’emocions. Supervivent 
incondicional a un fracàs constant. Una altra 
manera d’entendre la realitat que ens envolta, 
els oceans que ens banyen i les enginyoses 
oportunitats que ens dóna la vida. 
Perquè no és moment de rendir-se, quan 
encara queda esperança. 
www.lachurry.com 

Gènere: Clown
Hora: 11:00h / 18:00h  Durada: 60'
Lloc: PLAÇA DE LA VILA

En una troupe de pallassos coneguts arreu 
del món pel seu gran número d’escapisme, en 
sobresurten tres, els quals porten el número 
estrella. Però per desavinences en la realitza-
ció del número un dels components decideix 
marxar. El problema sorgeix quan els altres 
dos s’adonen que ja no hi és, es desesperen 
per què no saben com tirar endavant l’espec-
tacle, ja que el número sense ell no el poden 
realitzar. 
Què faran? Intentaran fer-lo ells dos? Se’n sor-
tiran davant l’adversitat? Ho aconseguiran? El 
repte està servit!
www.pambolicircus.blogspot.com

www.lachurry.com%20
www.pambolicircus.blogspot.com


Espectacles Dissabte 27 Novembre

No Matalàs!
Cia. Uta Circ

Cia. Vendetta ++

Gènere: Circ Teatre contemporani
Hora: 13:00h / 19:30h Durada: 45'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

“No Matalàs!” és un espectacle de Circ Con-
temporani amb personatges i atmosfera mis-
teriosa que ens fa viatjar a un món de fantasia 
horror amb pinzellades d’humor. 
Basat en la llegenda japonesa del fil vermell 
que uneix les ànimes bessones i en la nostra 
amistat.
Inspirat en mons màgics i obscurs de Tim Bur-
ton i Richard Adams i acompanyat pel so del 
theremin. 
Tot això, a través del trapezi, l’escala i la faixa 
tradicional castellera. 
www.utacirc.com

Gènere: Circ Punk Postcontemporani
Hora: 12:00h  Durada: 60'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Work in progress de dos ex-malabaristes que 
s'ajunten per la creació d'un nou "no-especta-
cle" ple de perfecció inexistent. No saben si 
són o no són, però ja estrenen.
IG: @ciavendetta

Art/Core (work in progress)

www.utacirc.com
https://www.instagram.com/ciavendetta/


Espectacles Dissabte 27 Novembre

Trobada programadors i artistes
Contaminando Sonrisas

Cia. Total Circ

Professionals (NOMÉS PERSONES ACREDITADES)
Hora: 13:30h Durada: 90'
Lloc: CENTRE CULTURAL ELS FORNS

Espai de trobada on programadors i artistes 
podran compartir una estona plegats, conver-
sar, riure... Tot gaudint d’un bon vermut.

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://www.instagram.com/total_circ/


Espectacles Dissabte 27 Novembre

Trickalamardos Show 
Ft. Dj Indi Peers

Eastern Spaghetti 
y Los Rodeos del Baix Montseny

Ass. Cultural d'Equilibrisme i Malabars de Girona

Eastern Spaghetti

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

Us presentem una exhibició de slackline d'alt 
nivell amb els millors trickliners de Girona. Us 
ensenyarem els millors moviments i acrobà-
cies que es poden fer sobre una trickline de la 
forma mes divertida i entretinguda!
IG @acemgir

Gènere: Música
Hora: 14:30h  Durada: 60'
Lloc: PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Eastern Spaghetti, duo Italià/francès revisita 
els seus temes preferits dels anys 70, convi-
dant als seus companys i companyes del Baix 
Montseny a rockejar aquests clàssics. Fins on 
la Jam els porti...
FB @easternspaghetti

https://www.instagram.com/acemgir/
https://www.facebook.com/EasternSpaghetti


Espectacles Dissabte 27 Novembre

Paranoia

Tempus Fugit

Cia. Di  Chok

Cia. La Tête

Gènere: Circ Punk Postcontemporani / Artcore / Mentalgym
Hora: 18:30h  Durada: 60'
Lloc: PATI DE L'ABADIA

Un ex-malabarista deixa el circ i s'amaga 
darrere d'una màscara. Coneix PARA i NOIA, 
que li ensenyaran el so de l'Híper-espai, per 
controlar el seu cos trencat. Però hi ha una 
cosa que no governa, i és: EL MENTALGYM.

Tota una sèrie d'exercicis psicomotrius men-
tals per posar a punt la nostra “qujotera”, per 
a aquest viatge, a través del circ-performatiu.
IG: @ciadichok @chocomeli_circus

Gènere: Pallasso
Hora: 17:00h  Durada: 60'
Lloc: CLAUSTRE

Una obra que alterna l’humor i la reflexió al 
voltant de l’ofici de pallasso. Titus el pallasso, 
abandona el circ per embarcar sol la seva 
última etapa, amb anys d’experiències i emo-
cions. 
L’espectacle ha de continuar, però... Abans, 
ha de convertir el dolor amb un somriure, les 
llàgrimes en una ganyota...
Riu, pallasso, del teu amor trencat. 
Riu del dolor que enverina el cor.
I és sense ella que la comèdia s’ha acabat. 
IG: @latetepallassos
 

https://www.instagram.com/ciadichok/
https://www.instagram.com/chocomeli_circus/
https://www.instagram.com/latetepallassos/


Espectacles Dissabte 27 Novembre

Acròbates del Vers (Cabaret)

Circ a Foc Lent (work in progress)

Cronopis Espai de Circ

Agustí Margarit i Magda Peralta

Gènere: Multidisciplinar  Edat: +7 anys
Hora: 21:00h  Durada: 75'
Lloc: CERCLE BREDENC Entrada: 5€
 
Acròbates del Vers explica una historia que no 
volen que coneguis. Una història que ha costat 
presó i tortures a molta gent innocent. Una his-
tòria que remourà les clavegueres de l’Estat. Una 
denúncia a la repressió i una oda a la llibertat 
explicada al ritme de rap, música, circ i humor. Hi 
hauran fins a 35 artistes en escena. 

Cronopis és un espai de circ autogestionat de 
Mataró creat el 2008 per un grup d’artistes que 
senten la necessitat de consolidar el circ a la 
capital del Maresme. Un espai que demostra que 
una altra manera d’organització social és possible 
i que se sosté sobre 4 pilars fonamentals: l’exhi-
bició, la formació, la creació i l’entrenament. Cro-
nopis està situat al barri de l’Havana de Mataró i 
forma part de Can Fugarolas, un espai que eng-
loba tot tipus de projectes socials i culturals sos-
tenibles on les principals beneficiàries en són les 
persones. www.cronopis.org

VENDA ENTRADES:
durant el festival a la parada  
de Contaminando Sonrisas

Gènere: Circ rural (més eco que el Veritas)
Hora: 20:00h  Durada: 15'
Lloc: PATI DE L'ABADIA

Un clarinet i unes masses aborden en un 
diàleg problemes i conflictes humans.

La deconstrucció de patrons esdevé un llen-
guatge. Circ rural, abstenir-se "urbanites" 
amb pressa i "domingueros", aquí premiem la 
paciència. 

www.cronopis.org


Contaminando  
Barrigas

Dissabte 27 Novembre

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

Creperia
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 per tots els gustos i per combatre el 
fred també hi haurà sopa calenta.

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

Food Trucks

https://www.instagram.com/p/CFpWN49h35v/
https://acmfotograf.wordpress.com/


Dissabte 27 Novembre

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

Pintacares

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

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

Bruixasorc

Geoart

Us podreu pintar la cara i ser el que vulgueu durant el 
Dia del Circ. IG: @bruixasorc

Maquillatge per adults amb l'estil animal print i tribal! 
També per a nens i nenes. IG: @geo.art_oficial

https://www.facebook.com/CntmSonrisas
https://www.instagram.com/contaminandosonrisas/
https://www.instagram.com/tiritaclown/
http://tiritaclown.cat/
https://www.instagram.com/bruixasorc/
https://www.instagram.com/geo.art_oficial/


Dissabte 27 Novembre

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

Krrter D'art

Cartrons Artesans

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 perso-
nalitat, 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 nos-
tres principals fites. FB: @Cartrons

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

Fotografia: © Adrià Corella Moragas

Circus
Som una petita família que pasturem amb un  ramat 
d'ovelles latxa a Les Guilleries de Sant Hilari. Munyim 
a mà, fem de la llet crua formatge i el venem de forma 
directa. www.granjacircus.com IG @cabezadenido 
FB @granjacircus 

https://www.facebook.com/krrterdart
https://www.facebook.com/Cartrons
https://www.instagram.com/eskorcajoguines/
https://www.eskorca.com/
https://acmfotograf.wordpress.com/
http://www.granjacircus.com/
https://www.instagram.com/cabezadenido/
https://www.facebook.com/granjacircus


Dissabte 27 Novembre

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

Niu de llum
Maquillatge artístic, artesania amb feltre i calendaris 
2022 d’il·lustracions per un món millor.  
IG: @niudellum_

Estel Joies

Laia Sondang

Estel Joies neix com a projecte personal de joieria 
artesanal de la dissenyadora gràfica Estel Martínez 
Masó, nascuda i criada a Breda. Peces de plata úni-
ques, fetes a mà, amb formes geomètriques inspira-
dores i cuidant fins a l’últim detall. IG: @esteljoies
WEB: esteljoies.etsy.com

"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

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

https://www.instagram.com/niudellum_/
https://www.instagram.com/esteljoies/
http://esteljoies.etsy.com
https://www.instagram.com/laia.sondang/
https://www.facebook.com/ArtesaniaAuda


KitsuneComplements

Enajenhada

Momonhusta

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 japo-
nesa. 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

Míriam Avellaneda, responsable de la creació i pro-
ducció de la marca MOMONHUSTA. L’objectiu sem-
pre es dissenyar peces úniques o que formin part de 
petites col·leccions. Podreu trobar colls, mocadors i 
complements varis. 

Arethusa Creations
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'observació i represen-
tació: els colors, les formes, les línies, les imperfeccions, 
les textures... que intento plasmar a les meves creacions. 
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. 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 nostre projectes ens acompanya, actualment la branca social 
és la que mou l'associació.

Hem viatjat sempre que s'ha pogut a fronteres, camps i assentament de per-
sones refugiades, hotels ocupats, cetis, presons, hem visitat projectes de circ 
social, són molts els llocs on hem estat i també són molts o masses els llocs on 
ens agradaria anar.

El 2020 volíem tornar a Ceuta i a Melilla (frontera sud, "territori espanyol" dins el 
continent Africà), però l’abril de 2020 ens vam haver de quedar a casa amb els 
bitlletes comprats i somiar tot el que haguéssim pogut compartir. 

Al desembre de 2020 havíem de visitar els camps palestins del Líban, i també 
va resultar impossible realitzar aquest projecte. 

Tot i haver estat força parats, aquest 2021 vam tornar a recolzar al Col·lectiu 
de professionals de circ de Girona (CPCG), a l’abril amb la 3ª Gala de circ de 
Girona i al juny juntament amb l'Associació Cultural d’Equilibrisme i Malabars 
de Girona (ACEMGIR) durant la organització de la IV Trobada d’equilibristes, 
malabaristes i artistes de circ de la província de Girona per potenciar-hi l'ac-
tivitat de circ. Les dues activitats han tingut una rebuda genial i seguim molt 
contentes del resultat obtingut i de veure com poc a poc el col·lectiu es va 
consolidant.

Actualment les ganes de viatjar i compartir no han desaparegut, tot al contrari, 
volem tornar-hi aviat! però sense mascareta, senes distància, sense dubtes... 
volem fer-ho com ho hem fet sempre compartint amb la gent allà on anem, dins 
i fora de l'escenari! VISCA EL CIRC SOCIAL aquí i a tot el món!



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 MASCOTS BREDA 
/ CERÀMIQUES JOMAR SL / CONDIS BREDA/ DENTAL BREDA / DISSET-5 / EL FORNET 

/ 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 PERRUQUERIA I ESTHETIC / JOIERIA-RE-
LLOTGERIA Mª CARME / LLIBRERIA TRÈVOL / MIMA’T CENTRE DE BELLESA / NATUR-
BREDA / NINESA DROGUERIA / NOGUERA ESTILISTES / ÒPTICA BREDA / PEIXATERIA 

ROSITA / PERRUQUERIA CARME / PERRUQUERIA ESTER / PERRUQUERIA PERE / PERRU-
QUERIA SERAFÍ / PRÒXIM SUPERMERCAT CAN TIMBORRA / PUNT ESTÈTICA / SANT 
ISCLE 39 / SISTEMES 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

4. Vine dissabte 27  
de novembre a la 

Plaça del Convent a 
les 16:30h



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 2016EXPEDICIONS

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



Fotografies: © IG @alex.griffin.aus

IV Trobada d’equilibristes, malabaristes i artistes de circ de les comarques de Girona 
(27/06/2021 - Celrà)

https://www.instagram.com/alex.griffin.aus/


Fotografia: © Adrià Corella Moragues

Des de “Contaminando Sonrisas”, com a organitzadores estem 
molt contentes de veure com any a any es va consolidant aquest 

petit festival. Som molt conscients que això no seria possible sense 
la participació de voluntaris i voluntàries, de músics, artistes, arte-

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

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!!

https://acmfotograf.wordpress.com/


ORGANITZA:

COL·LABORA:

COORGANITZA:


	 Adrià Corella Moragas

