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DIVENDRES 11 
 

JARDINS DE CAN SISTERÉ  
(c. Sant Carles, s/n) 
21:00 El FArteT  torna a escena.  
21:30 Recital poètic homenatge a Miguel Hernández en motiu del 

cent aniversari del seu naixement, a càrrec del Col·lectiu Perplexitat. 

22:00  Ménage à trois a càrrec de Reanimacions Ingraviti que ens 

apropa als moments de bogeria i de saturació dins un món globalitzat, enfocat a la 

gran ciutat, al ritme trepidant i al sobre estímul. Què és la bogeria? Qui ho jutja? Què 

en pensa el boig. 

 

DISSABTE 12 
 

PLAÇA DE LA VILA 
11:30 Veus i Música per a la Integració, una coral i orquestra 

infantil i juvenil englobada en un projecte de música comunitària. 
12:30 Comedy Company presenten una versió de l’obra Ramon, 

una comèdia sobre disputes en el sí d’un matrimoni. 
 

GLORIETA DEL PARC EUROPA 
20:00 El Grup de teatre de l’Ateneu ens presenta Societat 

Anònima, una obra que ens acosta, amb humor àcid i crític, a alguns dels temes 

més candents i polèmics de la societat actual. A través d’esquetxos que reflecteixen 

situacions que formen part, cada vegada més, de la nostra vida quotidiana, 

coneixerem als herois i tirans en què ens veiem reflectits, sovint, els individus 

anònims que formem part d’aquest gran teatre de la vida. 

 
21:00 - 03:00 Concert amb: 

Pokas Luzes 
SobreTaulaKandela 

No Soma 
Los Cinco Elementos 

A més, l’Audició: sona que trona del col·lectiu Santako 
Reziklatek. 

Amb begudes i entrepans tradicionals i vegans, expos i activitats! 

 

DIUMENGE 13 
 

GLORIETA DEL PARC EUROPA 
11:00 – 14:00 Els Castellers de Santa Coloma organitzen Sigues 

casteller per un dia, un taller participatiu que us dóna l’oportunitat de fer 

construccions en altura sense especular. 

11:00 – 14:00 Taller de malabars Convivència a càrrec del grup 

InExtremis. 

13:00 – 14:00      Joc gegant, amb Santa Coloma de rerefons. 
12:00 Espectacle de circ adreçat als infants Nunca máis, amb una 

vegada n’hi ha prou del grup Inspirarte. 
  

PLAÇA DEL RELLOTGE 
17:30 Mostra teatral de l’Escola de Teatre Carro de Baco. Els 

seus alumnes ens presenten Escenes. 

18:30 Dansa amb Som Dansa. 

18:45 Las Clownies ens presenten Eso es lo que hay en la que a 

través de diferents gags fan una reflexió crítica dels temps que 

vivim on els casos de corrupció i malversació són a l’ordre del dia. 

20:00 Cloenda. 
 

Donades les difilcultats per a diposar dels equipaments culturals 

municipals, l'organització del FARTS ha decidit ajornar l'espectacle de Maronia pel 

mes de novembre 

Les companyies Bauma i .Moc ens embarquen al Marônia, un llagut amb el que 

emprenem el viatge que ens durà a diversos països de l'arc mediterrani fent-nos 

reflexionar sobre l'actual societat on vivim i alhora gaudir i divertir-nos en un 

dinàmic, fresc i original espectacle. http://giramaronia.blogspot.com 
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