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2 i 3 de juny de 2018

Desplaça’t és un Festival d’Arts de Carrer del Centre Cívic Casa Groga 
que aposta per les disciplines culturals i artístiques que tenen lloc a l’espai 
públic amb la voluntat de recuperar-lo i afavorir la interacció entre artistes i 
ciutadania.

Enguany se’n celebra la 14a edició i s’inaugurarà amb un gran concert 
familiar de la mítica companyia Always Drinking Marching Band que ens 
proposa un espectacle únic i irrepetible, Be Different, que veu en la diferèn-
cia la major de les virtuts i riqueses humanes.

Un festival ple de música, dansa, circ, foc i tradició que inundarà Sant 
Genís d’art i de cultura.    

Un cap de setmana per sentir i gaudir en família o amb els amics a l’entorn 
privilegiat de Sant Genís, a la plaça Meguidó i els Jardins J.M Arnalot. A 
més de l’experiència artística i tota mena de propostes, podreu comptar 
amb el servei del bar cafeteria de la Casa Groga que disposarà d’un assor-
tit de tapes i plats combinats perquè no us perdeu ni un minut de la màgia
d’aquests dies.

Un esclat d’expressions culturals ens esperen al bell mig de la primavera.  Av. del Jordà, 27
08035 Barcelona 
Tel. 93 418 65 31 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga
facebook.com/ccasagroga
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Vestirem d’art el carrer! Sense parets, sense murs, alliberat i festiu !
Els centres educatius del barri i els alumnes, són els protagonistes de guarnir amb les 
seves creacions l’escenari principal del festival Desplaça’t: l’espai públic. 
Creació, enginy i sostenibilitat són els eixos d’enguany. Reutilitzar per reduir i reciclar: 
donem vida als residus i els convertim en obres d’art. Treballs plens d’imaginació 
i poètica per engalanar un cap de setmana viu, alegre i ple a vessar de propostes 
culturals per a tota la família.

DEL 28 DE MAiG AL 3 DE JUny

L’ESCOLA OCUPA L’ESPAI



A partir de les 11 h 

CREATIVITAT, ART I jOVES EN CLAU 
COMUNITàRIA

Les entitats joves del territori transformen 
l’espai públic mitjançant la pintura mural. 
Es tracta d’una acció col·lectiva per crear 
una xarxa d’experiències on l’art esdevé 
l’eina de transformació social. 
Hi participen: Associació de Joves de Sant 
Genís dels Agudells (AJSGA), Joventuts 
Alternatives de Montbau (JAM), Col·lectiu 
Feminista Las Periférikas, Assemblea 
Jove Taxonera i Assemblea Feminista de 
la Taxonera.

A les 12 h 

ALWAYS DRINKING MARCHING BAND 

BE DIFFERENT – Una nova estrella ha 
nascut ...
Una orquestra de ball comença amb 
el concert, però de sobte el cantant no 
apareix ... què passa? què li ha passat? 
cal improvisar, cal trobar una solució, 
el xou ha de continuar! ( ja ho deia en 
Freddy Mercury ). La incertesa s’apropia 
del moment, però atenció a la revolució 
que està a punt de passar: sorpreses, 
malabars, ballarugues, participació del 
públic, humor i molta música.
El xou no para, una nova estrella ha 
nascut.

DiSSAbTE 2 DE JUny MATí

DESPLAÇA’T INAUGURACIÓ 

DiSSAbTE 2 DE JUny TARDA

DiSSAbTE 2 DE JUny niT

DESPLAÇA’T: MARATÓ

DESPLAÇA’T MUSICAL

A partir de les 11.30 h

Un matí per gaudir en família amb els jocs 
gegants, els taller familiars i la mostra de 
cultura popular i tradicional. Un matí que 
ens permetrà recuperar coneixements, 
costums i danses d’aquí i d’arreu.
Espai dinamitzat amb jocs populars, tradi-
cionals i gegants, a càrrec de l’ Associació 
d’Alumnes de l’ Institut Ferran Tallada 

Confecció catifa de flors a càrrec de 
l’Escola d’Art Floral i Disseny de jard-
ins de Catalunya
Tatuatges de henna marroquins. 
Col·labora Kaoutar Farcou
Mostra de cultura popular d’aquí i 
d’arreu

A partir de les 17.30 h

17.30 a 19 h: Tallers de circ 

Diverses estacions on poder provar de pujar al trapezi, fer malabars, fer unes acrobà-
cies i altres disciplines de circ. Un moment per a poder gaudir  en família amb un munt 
de material de circ! 
A càrrec de Cia. Vermut 

DiUMEnGE 3 DE JUny MATí

DiUMEnGE 3 DE JUny TARDA

DESPLAÇA’T: TRADICIÓ I CARRER

DESPLAÇA’T: CIRC A LA PLAÇA

En només una tarda públic en general, programadors, companyies, equipaments ... 
gaudiran del bo i millor de les disciplines d’arts de carrer. Una mostra de 8 companyies 
seleccionades per la seva qualitat.

A partir de les 22 h – CALET VERSIONS 
La nit del Desplaça’t ens ofereix l’espectacle sobre l’escenari. Calet versions ens 
desborda, músics amb carisma, artistes virtuosos que han descobert la fórmula perquè 
qualsevol clàssic del pop, el rock, el reggae, el funk o la rumba soni d’una manera 
capaç de fer vibrar a tothom. 
El seu únic objectiu: fer que cada concert sigui una gran festa! 
A càrrec de Miki Casals, ignasi Cama, nacho Pérez i Manolo benítez

17.30 - 20 h

Xaranga inicial: SAMBATÚ
Clown: L’Home bala.  Cia Albert Vinyes
Circ-Teatre: Irakurriz. Shakti Olaizola
Dansa: Trip Colo Hop.  Anna Arboix cia 
de Dansa 
Aro aeri: Chocolate. Silver&Gold
Clown:  Again married. SqueezyLemon
Circo: Grandes éxitos. Zirkus frak
Màgia còmica: Els Dons de les Dones. 
Companyia Poker de Iaies 
Circ:  Signos. Francisca y Michele

19.15 a 20 h: Espectacle Ni cap ni peus 

Dos personatges amb clau de circ i humor intentaran 
sortir-se’n dels entrebancs que ells mateixos es bus-
quen amb accions quotidianes com poden ser seure 
en una cadira, penjar una jaqueta o pintar un quadre. 
Un espectacle de circ i pallasso, potent i amb moltes 
disciplines: la roda cyr, malabars, pal xinès, manipu-
lació d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. Un 
xou fresc on la comicitat és sempre present, a més 
d’un caire familiar completament agradable on gau-
deixen tant els petits con els grans. 
A càrrec de Cia. Circ Vermut.

DESPLAÇA’T: FOC, DRAC I DIABLES
20.30 h Espectacle de foc 
Petita mostra pirotècnica a càrrec de FOC - Dracs, Diables i Tabalers i la Colla de Diables 
i Diablons de Montbau . 

TOTES LES ACTIVITATS SON GRATUÏTES 

Fotografia a càrrec de Jordi Romero 
So a càrrec de Larry’s

Vídeo a càrrec de Joan Gorro 


