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Més 50 propostes i  més de 150 artistes ens presentaran les seves  creacions de circ, 
dansa, música i art. Espectacles i propostes d'artistes emergents i amb una gran trajectòria 
artística.

El  FAC11, 5è Festival d'Art de Carrer de Sant Adrià de Besòs, tindrà lloc els dies 7, 8, 9 i 10 
de setembre del 2011 i  és organitzat  per l'Associació El Generador amb el suport  de la 
Regidoria de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Adrià i del Consell Nacional de les 
Arts de Catalunya.

Sant Adrià gaudirà de quatre dies d'art i cultura en circumstàncies poc habituals, gratuïtament 
i a prop de casa. A més, aquest any el FAC coincidirà amb la festa major de la ciutat.

L’any passat, el FAC10, més de 7.000 persones van poder gaudir d'un ambient diferent i a 
l'aire lliure, respirar un esperit interdisciplinari amb propostes per ser presentades al carrer i 
dirigides a tots els públics. 

El FAC és un esdeveniment urbà que trenca amb la rutinària manera de veure l’espai vital 
quotidià. Obert a la diversitat i a les diferents formes d’expressió artística, pretén consolidar-
se  com  un  aparador  cultural  i  artístic  de  qualitat,  sense  distincions  socials,  culturals  ni 
econòmiques.

El FAC s'està convertint en un referent a l'àrea metropolitana, ja que a més del públic de Sant 
Adrià, cada any n’arriba més de Badalona i Santa Coloma.

El nexe central del festival és el circ, raó per la qual El Generador dóna suport a creacions 
emergents i participa d'un circuït transfronterer entre Catalunya, Aragó i França que recolza el 
circ.

Aquest any ha estat molt complicat a causa dels temes econòmics. I és per aquest motiu que 
el FAC ha hagut de canviar les dates de la seva celebració de juliol a setembre, per formar 
part del programa de festa major del municipi i així poder donar continuïtat al festival. 

Us hi esperem! Benvinguts al FAC 11!

Juan Carlos Regidor Campayo
Director del FAC
www.elgenerador.org

El FAC també és posible gràcies a la col·laboració de: Ginga Mundo, Agrupació Fotogràfica de Sant 
Adrià i Acolytes (Camins Emergents de Circ); als mitjans de comunicació: Com Ràdio i    Àrea Besòs; i 
a les empreses com: Tube II,  La Caixa, Montana, Farmàcia Aida Clapès, Bd Clínica Dental,  Servei 
Estació, Tusgesal, Vision Co, LaFF, Pintures Corbacho i Hotel Ciutat Sant Adrià.

http://www.elgenerador.org/
http://www.elgenerador.org/


Tot seguit us fem una petita descripció del festival:

1. El dimecres  7 de setembre de  17 a 21h   Pça Maria Grau.
IV Campionat de breakdance “BBOYsolo2 Volumen 4”cercles de ball, 
actuacions de Cflow, Nanowar, Kadoer, Frick, Markos, Brian Mc, Tongué 
i Valen. Les inscripcions es faran a les 16.30h.
El campionat de breakdance consisteix en tota una sèrie de batalles per 
eliminatòries i rondes. És un enfrontament mitjançant el ball entre dos 
ballarins denominats bboys que realitzen en un cercle rutines de ball 
improvisades al moment i amb música que va posant un dj. Cada 
vegada va adquirint un major grau de complexitat, de coreografies, de 
rutines, de moviment improvisats, de seqüències rapides etc. Hi ha 
sempre un jurat que decideix qui es el guanyador a partir de valorar 
l’estil, el ritme, el sentiment, la compenetració i l’originalitat.

En el Campionat podrem veure competir els millors bboys de Barcelona 
mitjançant coreografies. Els jutges seran 3 experimentats ballarins amb 
gran experiència.

2. Dijous 8 de setembre 18.30 a 20.30h  pl de la Vila   
Presenta Carlo Mô, actuacions de Capoeira Ginga Mundo, dansa, Flying 
Tiritas  estrena  “Aritmètica de la mort” ( circ)  , Circus NilyNils Show 
(circ).
Destaquem que aquest any el FAC ha donat suport la cia de circ Flying 
Tiritas en la seva creació i farà l’estrena del seu nou espectacle al FAC.

• Carlo Mô. Actor clown format amb Leo Bassi, Christian Atanasiu, 
Virginia Imaz, Merche Ochoa.  Fa més de 7 anys que treballa 
espectacles de teatre-clown, fusiona el clown, el teatre, l’humor 
absurd, les emocions i el cabaret. Ha realitzat temporada a diferents 
teatres de Barcelona
http://www.carlomomrdi.com/

http://www.carlomomrdi.com/


• Capoeira Ginga Mundo. És el grup de Capoeira que està al Casal 
de Cultura de sant Adrià, en el fac presentaran el seu treball amb 
rodes i exhibicions de la mà d’Afrikano de Salvador de Bahia-Brasil.

foto de Arnau García

• The Flying Tiritas  presenta  ARITMÈTICA DE LA MORT

Direcció - Sergi Pons,Intèrprets i acròbates - Marina Gayoso, Albert 
Ventura, Música - Josep Mª Baldomà, Vestuari i escenografia - 
Camille Vera.

La màquina de la resurrecció està a punt per a la seva presentació 
pública. Però les coses es compliquen i no tot surt segons el previst: 
el Dr Brokilstein haurà utilitzar-la amb Gelsa, el seu fidel assistent...
The Flying Tiritas és una de les companyies d’Espanya que in-
trodueix les disciplines de vol en els seus espectacles de teatre-circ 
en carrer. En el transcurs de l’any 2009, va guanyar la secció 
“Valladolid Propone” TAC - Festival de teatre i carrer de Valladolid. I 
durant el 2010, a més de les actuacions a Catalunya, ha estat de gira 
per Euskadi, 

• Circus NilyNils Show.  NilyNils  artista procedent d’Alemanya,  ha 
creat un espectacle a partir de les seves experiències vivides  durant 
mes de dotze anys treballant per tot el mon. La tècnica es vesteix 
d’un humor elegant que farà gaudir al públic.

http://lamaletadelsespectacles.com/cerca_espectacle.php?id=00062


Talent, improvisació i habilitats per crear situacions còmiques son el 
nexe de connexió entre els números del show, que cada vegada es 
va convertint en el més difícil encara.

3. Divendres 9 de setembre  de 17h a 19h Pl de la Vila
Presenta Jorge Albuerne, The New Zombis, coral universitària de Gospel
La cia Cecilia Colacrai & Jorge Albuerne presenta ”Último el baile”( circ & 
dansa), Niky Laucha i Frida Odden presentan Circo Herencia (circ)

• The New Zombis, coral Universitaria de Gospel
Els seus components lluitem per la igualtat i l’alliberació personal a
través de l'expressió i el respecte propis del gospel nordamericà, 
africà i caribeny, i l‘espiritual negre.
Assajem  a la Facultat de Medicina de la UB,davant del dipòsit de 
cadàvers del’hospital, d’’aquí el seu nom. Està format per cançons 
d'estils ben diversos, des d'algunes worksongs africanes fins a 
clàssics del gospel en anglès, passant per alguns hits versionats dels 
grans mites del pop i el rock en anglès, castellà o català.

• Cecilia Colacrai i Jorge Albuerne  presentan: “Ultimo, el baile” 
Espectacle de dansa i circ de, música de Miguel Marin.
Dos que es troben casualment en un lloc, descobreixen que son 
persones no tan llunyanes ni tant diferents.
Cecilia Colacrai i Jorge Albuerne, han estat premiats al Festival de 
Rue de Ramonville’06. Han participat a festivals, Trobades i  fires  de 
dansa i circ  a Espanya, França i Alemanya.  

 



         
• Niky Laucha y Frida Odden    presentan: "CIRCO HERENCIA" 

Dos germans i una herència. És una trobada amb el record, amb la 
nostalgia, amb la memoria.   Que passa quan dones vida als vells 
records?
Malabars, manipulació d’objectes, funambolisme, corda fluixa etc
Niky artista argentí afincat a Barcelona, especialista en equilibri i 
cable fix ha actuat per mitg mon. Frida artista de Noruega, viu a 
Barcelona, especialista en malabars ha viatjat per mitg mon
 http://circoherencia.blogspot.com/

4. Divendres 9 de setembre  Divendres 9 de setembre Cabaret de circ  a 
les 22h pl. Guillermo Vidaña
Dr Odorof  (presentador-mag-clown), Sebastian Dethise (il·lusionista), 
Toto (malabars), Pret a Porter (mans a mans), Fernando Pose (pilotes 
de rebot).

Un cabaret espectacular que comptarà amb artistes i números d’un nivell 
internacional.  Està pensat per a tots els públics, per gaudir, riure, 
impressionar-te i admirar aquests grans artistes.
L’associació El Generador ha participat del programa Camins Emergents 
de Circ un projecte de col·laboració i suport al circ emergent entre 
França, Aragó i Catalunya, dins d’aquest marc el Fac ha invitat  a 
mostrar eol seu treball al collectif  Prêt à Porter de Toulouse i a Fernando 
Rebote, premi de circ de Catalunya.
 

• Dr Odoroff  el mestre de cerimònia, mag i payasso. És argentí 
afincat en Barcelona. Ha rebut premis en molt festivals d’Europa 
amb “Tangorditos”. Ha actuat a Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica.

• Totó el malabarista. És Xilè afincat en Barcelona. És fundador de 
Neto duet amb qui ha viatjat per tot el mon ha estat artista del 
Circus Klezmer. És un malabarista de gran renom a Europa.

• Sébastien Dethise,  il·lusionista i malabarista. És Belga afincat 
en Tarragona. La seva elegància i perfecció l’ha fet  guanyar 
diversos premis i participar a festivals nacionals i internacionals.

• Fernando Rebote. Malabarista especialitzat en pilotes de rebot. 
Argentí afincat a Barcelona, guanyador aquest any del millor 
número de circ dels premis de circ de Catalunya, ha col·laborat 
amb el Circ Cric i ha actuat a Argentina, Itàlia, França, alemanya i 
Espanya.

• Collectif Prêt à Porter. Acròbats de mans a mans. Viuen a 
Toulouse, França. Aquest dúo realitza un número de tècnica de 
portès acrobàtic. 
Dos companys es burlen de tot, dels seus jocs, de la tècnica i 
d’ells mateixos.  



5. Dissabte 10 de setembre tarda de 18.30 a 20.30h pl de la vila

Presenta Niño Retrete  actuan: El Generador presenta “En 
Construcció” (circ), Niño retrete presenta “Toylette” (circ), i  els increïbles 
shows de Circo Los (circ).

• El Generador presenta En Construcció.
És un espectacle de circ de nova creació amb grans dosis 
d’acrobàcies, equilibris, malabars, perxa coreana que ens 
transporta a un univers carregat d’imaginació i realitat. Mès de 10 
anys d'entrenament per poder realitzar amb perfecció, dinamisme 
i vistositat una sucessió de números que sorprendrà a grans i 
petits. En construcció és un espectacle amb artistes de primera 
línia.
Aquest espectacle s’ha realitzat en col·laboració amb el FAC i ha 
rebut el suport de l’ajuntament de Sant Adrià i del Conca.

• El Niño Retrete presenta Toylette
Espectacle de circ de llenguatge universal, un show ple 
d'emocions interpretat per un personatge delirant. Humor, 
acrobàcies i la participació del públic fan un coctel que segur farà 
riure a tota la gent.
Aquest espectacle s'ha presentat a Espanya, Austria, Itàlia, 
Croacia, Brasil, Argentina, Peru, Chile,Holanda, Belgica, Polonia, 
New Zelanda, Suiza Alemania, Luxembourg , Eslovenia , França , 
Colombia ,Rusia i  China.

Ha rebut el primer premi al Festival “Buitenkans2010” Enschede 
Holanda,al “22 Gaukler festival 2010” Attendor, Alemaya, “V 
Concurso de calle de Zaragoza 2009” i “Artista 
revelación2004”Cordoba, Argentina.



• Els increïbles shows de  Circo Los.
Es tracta d'una presentació de format cabaret, on els polifacètics 
artistes desenvolupen una successió de números de diferents 
tècniques circenses, amb una forta personalitat artística pròpia i 
llenguatge clownesque. Tot plegat amanit amb un fresc sentit de 
l'humor, color i alta vitalitat que fan que en resulti un fresc i 
equilibrat combinat que provocarà sensacions i sentiments molt 
variats; de ben segur no deixarà indiferents ni als petits ni als més 
grans.
Companyia creada al 2009 ha actuat al Circ Cric i a molts festivals 
de tota Espanya.

6. Dissabte 10 de setembre Fac Concert.  22 a 03h Passeig Rambleta

Presenta Kike Jaleito de Jaleo Real i actuen:  Los Impagaos 
(mestissatge), Tabaloko ( festa rumba fusió),  Dj Txarnego de la Familia 
Rústika (rumba, bugaloo i son).
Novament el Fac tancarà el festival amb el concert jove de fusió de 
ritmes i mestissatge però amb ritmes rumberos de ball.

• Kike Jaleito.
Serà el mestre de cerimònies i presentador del Fac Concert, anirà 
acompanyat de la seva inseparable guitarra. Kike és un dels liders 
de la banda Jaleo Real, banda del més pur estil de rumba de 
carrer que fusiona amb el regae, la bossanova i el son cubano. 
    

• Los Impagaos
Un nom que sona fort en la rumba de Barcelona.
Energia a dolls, rumba a raig, lletres properes, ritmes, motivació 
infinita i una mica d'humor... la recepta del brou dels Impagaos. 
S'atreveixen a més amb altres estils com a rock, funk i reggae, fet 



que fa que la connexió amb el públic i la festa estiguin 
assegurades.
El grup realitza molts concerts per Catalunya i Espanya 
presentant el seu primer treball, destacant els realitzats a 
Menorca i Alacant. A Barcelona, la seva ciutat natal, realitzen dos  
concerts importants: en La Merçè (BAM) al Portal de la 
Pau i el Belles Arts Festival (BAF) a la Sala Apolo.

   

      

 Tabaloko
Grup de Barcelona al 2010 editen el seu primerr cd “CAP A 
BADBACA” 11 temes rumberos fusionats amb ska-reggae, una 
autèntica mostra de la qualitat d’aquests 8 músics, capaços de tot. 
Amb lletres 100% festives, i sobretot amb un directe potent on s’hi 
barreja festa, comunicació amb el públic i un ritme trepidant que 
no deixa a ningí indiferent. Fins ara, han fet ballar pobles de 
Catalunya, de França i d’Espanya.

 way! !  

 Dj Txarnego de la Familia Rústika (rumba, bugaloo i son)
"Ja està aquí, ja va arribar el flamenc i el wawancó, amb Dj 
Txarnegö als plats, rumba, boogaloo i són, música amb sabor a 
vi fi i rom, perquè es moguin els malucs i, anticipant l'estiu, entre 
copa i copa, pugi la temperatura.
Dames i cavallers, que comenci la parranda, que el Txarnegö 
Punxadiscos ja està al FAC...!". 

       



7. 9 i 10 de setembre tarda, ZONA GRAFITTI  
Grafikman, Kike el Mestre, Javi Cera, La Kasa para la Raza, Zosen, 
Tom14, Elxupetnegre, Asko, Simon, Dase, Limbo, Pez, Thomàs..., 
JCHM, Pelele i Gessica, Imagina, Cuber,  Keis, Mentos i Ankawa, .  +djs 
invitats.
Tindrem la ocasió de mirar com treballem 25 artistes de diferents 
tendències de la creació grafitera del Barcelonès que ens presentaran el 
seu colorisme pictòric. 
Comptarem  amb  els  artistes  adrianencs  que  tenen  una  trajectòria 
internacional reconeguda com son  Pez i Zosen.  Estructures, escales, 
andamis, pinzells, pintura, plantilles i esprais, una acció espectacular en 
el pont del rio Besòs.  

Foto de Angel Vilà

8. 9 i 10 de setembre tarda a la pl de la Vila  EFÍMERS

Caravana Reciclarte,  Pintem la multiculturalitat...
Quan l'art es troba en la gent , son propostes que inviten a la 
participació.

 “LA CARAVANA RECICLARTE”
Li donem una mirada diferent a les escombraries i
aconseguim que el participant també ho faci, que aprengui a 
veure amb altres ulls el material de deixalla. La nostra filosofia és 
la regla de les 4 erres...Redueix, Recupera, Reutilitza, Recicla"
Aconseguir que els participants descobreixin el "Art 
Escombraries", que aprenguin a manipular i transformar el 
material reciclat, que es diverteixin, que es conscienciïn sobre el 
seu entorn i que puguin arribar a crear peces reciclades.



 PINTEM LA MULTICULTURALITAT
Una acció artística que  consisteix en crear cares suggerents a 
partir de retalls de diari i revistes. Imatges que ens parlin de la 
nostra diversitat cultural,buscant nexes d'unió per desprès 
enganxar-los en caixes de cartró creant la nostra ciutat.
Volem crear en un ambient festiu en què els nens / es puguin 
expressar-se aportant les seves idees. Realitzat per Sent i Crea.

9. Marató fotogràfica del festival
També de forma paral·lela al festival es farà la Marató fotogràfica del  
festival   on  volem que participi qualsevol  persona que tingui una  
càmera de fotos i que vulgui reflexar les propostes i l'ambient del FAC11, 
han de presentar un màxim de 5 fotos per autor i  això es concretarà al 
novembre,  en una exposició  on es premiaran les millors  fotografies.  
Aquesta activitat està organitzada amb l'Agrupació Fotogràfica de Sant 
Adrià de Besòs. 

Si voleu ampliar informació, fotos etc. no dubteu en posar-vos en contacte amb 
nosaltres. 

SALUTACIONS

Juan carlos Regidor Campayo
www.elgenerador.org
670723880
fac.elgenerador@gmail.com

http://www.elgenerador.org/

