
ABRIL

Diumenge, 15
17.00 hores

Sa Congregació
Cadena de favores (cinema)
Pay It Forward. 2000. EUA. 122’. Drama. Director: Mimi Leder. Intèrprets: 
Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment...
Un nin s’imagina un curiós sistema per millorar el món; fer favors desin-
teressadament. Per a sorpresa de tothom, la generosa proposta fa furor 
entre la gent. 
Organitza: Parròquia de Sant Antoni Abat de sa Pobla. Càritas Parroquial.

Dijous, 19
17.15 hores

Es Rafal
En Joanet de sa maleta (contacontes, música)
Mabull Espectacles S.L
Edat: 2 a 10 anys
Inscripció: Sí

En Joan de sa Maleta és un aventurer divertit i es-
bojarrat que ha recorregut el món i relata les seves 
aventures mitjançant la música popular mallor-
quina. Així doncs, recull els clàssics de la nostra 
infantesa: La tia Marranxa, En Cap pelat titina, El 
gall i la gallina... es converteixen en personatges 
actius de la història. Durada: 40 minuts.

Dissabte, 21
19.00 hores

Sa Congregació
Ses nines de madam Frufrú (teatre)
A càrrec de la companyia Uep! Teatre. Guió i direcció: Marien Martínez.

Diumenge, 22
17.00 hores

Sa Congregació
La buena mentira (cinema)
The Good Lie. 2014. EUA. 110’. Drama, immigració. Director: Philippe Falar-
deau. Intèrprets: Reese Witherspoon, Corey Stoll, Sarah Baker, Sope Aluko.
Un refugiat de la guerra civil sudanesa conviu als Estats Units amb altres 
nins sudanesos. Després de la seva arribada a Amèrica, els petits co-
neixen a Carrie, una treballadora social que, conscient de la seva tragèdia, 
tracta d’ensenyar-los com han de desenvolupar-se en un món tan diferent 
del seu.
Organitza: Parròquia de Sant Antoni Abat de sa Pobla. Càritas Parroquial.

Dilluns, 23
17.30 hores

Es Rafal
La vaca Clementina (contacontes, taller)
Inès Alemany
Inscripció: No
Contacontes i taller: La vaca Clementina arriba a 
una illa on totes les vaques són molt amables, però 
ella no s’hi sent a gust, se sent distinta. Per què 
serà? Aconseguirà sentir-se bé amb ella mateixa? 
Petit relat infantil per aproximar-se al valor de 
l’acceptació d’un mateix i de tots els altres davant 
la diversitat.

Dijous, 26
17.15 hores

Què s’amaga? (contacontes)
Aina Bestard
Edat: 2 a 10 anys
Inscripció: Sí

Què s’amaga dins el bosc? Si mires a través de les 
lupes, hi veuràs moltes coses que no es veuen a 
simple vista. Comença per la lupa verda i et sem-
blarà que res s’hi mou; després, mira a través de la 
blava i hi començarà a aparèixer la vida y, fi nalment, 
si mires amb la vermella, hi descobriràs molts més 
secrets!

En Joan de sa Maleta és un aventurer divertit i es-
bojarrat que ha recorregut el món i relata les seves 
aventures mitjançant la música popular mallor-
quina. Així doncs, recull els clàssics de la nostra 
infantesa: La tia Marranxa, En Cap pelat titina, El 
gall i la gallina... es converteixen en personatges 
actius de la història.

Què s’amaga dins el bosc? Si mires a través de les 
lupes, hi veuràs moltes coses que no es veuen a 
simple vista. Comença per la lupa verda i et sem-
blarà que res s’hi mou; després, mira a través de la 
blava i hi començarà a aparèixer la vida y, fi nalment, 
si mires amb la vermella, hi descobriràs molts més 
secrets!

Més informació:
Sa Congregació tel. 971 54 41 11

Can Planes tel. 971 54 23 89
Es Rafal tel. 971 54 28 19
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Ajuntament de sa Pobla



Dissabte, 28
18.00 hores

Sa Congregació
Escola de Música de sa Pobla: Audició dels alumnes de trompa, guita-
rra, oboè i violoncel.

Dilluns, 30
20.00 hores

Sa Congregació
Un vespre de swing (música)
Cor i músics en directe, recordant els temes més 
populars i les melodies més belles del gènere de la 
música de swing.
Dia Internacional del Jazz

MAIG

Divendres, 4
i fi ns al 15 de juny

Can Planes
Exposició de Paco Espinosa. 
Instal·lacions amb materials diversos i reciclats.

Dissabte, 5
20.00 hores

Sa Congregació
Un tramvia anomenat desig (teatre)
El Somni Produccions. Autor: Tennesee Williams. Adap-
tació i direcció: Sergio Baos. Intèrprets: Alexandra Palo-
mo, Marga López, Rodo Gener, Joan Manel Vadell. 90’
La característica principal de l’obra és l’enfrontament de 
dues cultures i les relacions entre parelles. La violèn-
cia com a centre dels nostres desitjos, de les nostre 
relacions. Els desequilibris personals, una joventut amb 
problemes, l’educació, l’alcoholisme, els maltractaments, 
els prejudicis i els sentiments d’altivesa. Entrada: 5 €

Dimarts, 8
17.15 hores

Es Rafal 
Pilates per a mamàs i nadons
Malena Tugores
Edat: Mamàs i nadons de 6 setmanes a 12 mesos
Cal inscripció.

El nadó juga amb sa mare i aprèn a moure el seu 
cos alhora que s’estimula i desenvolupa la seva 
consciència. També t’ensenyarem com podràs recu-
perar el sol pèlvic i la forma física després del part.

Heu de dur: tovallola i calcetins

Dijous, 10
17.15 hores 

Es Rafal
Volen, volen, ... (contacontes)
Cia. Mariantònia Oliver
Edat: 3 a 11 anys
Cal inscripció
Espectacle dedicat als més petits. Una peça que inte-
gra la dansa i el circ, que desenvolupa un llenguatge 
sense paraules, basat en la manipulació d’objectes i 
el moviment. Un joc coreogràfi c càlid que es fon com 
un conte melòdic, un esclat d’imatges poètiques amb 
un sol objectiu: estimular les emocions dels infants. 

Divendres, 11
i dissabte, 12

20.30 hores
Sa Congregació
Toc toc (teatre)
A càrrec de L’Alicorn Teatre presenta una delirant comèdia irresistible 
de Laurent Baffi  e. Dirigida per Francesc Aguiló i interpretada per Gabriel 
Gamundí, Bernat Cloquell, Pilar Moragues, Antònia Sastre, Magdalena 
Moragues, Toni Serra i Marga Seguí.
Set personatges amb Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) coincideixen a 
la consulta d’una eminència en psiquiatria amb l’objectiu de resoldre els 
seus problemes.  Entrada: 10€

Dilluns, 14
16.30 hores 

Es Rafal
Cançons per a Matilda: canta’m un conte
Edat: De 0 a 3 anys
Cal inscripció
El taller s’organitza mitjançant diverses activitats 
-com són el cant, el moviment, l’experimentació amb 
el so, l’audició, la improvisació, el massatge, etc- que 
s’entrellacen una darrere l’altra. Tot plegat s’acompanya 
de suports visuals, estímuls auditius i materials que 
ajuden a captar l’atenció de l’infant en tot moment.

Divendres, 18
10.00 hores

Plaça de l’Església 
Garbancito en la barriga del buey (teresetes)
20è FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE DE TERESETES DE MALLORCA
A càrrec de la companyia La Gotera de Lazotea d’Andalusia. 
Un comptador de contes es veu obligat a vendre llepolies per atreure 
públic al qual explicar les seves històries. 
Premi al millor espectacle de titelles a FETEN 2017.

Diumenge, 20
17.00 hores

Sa Congregació
Nada que declarar (cinema)
Rien à déclarer. França. 2010. 108’. Comèdia. Director: Dany Boon. Intèr-
prets: Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard, ...
L’1 de gener de 1993 es va crear l’Eurozona. Dos agents de duanes -un 
belga i un francès- s’assabenten que els seus llocs a la frontera estan a 
punt de desaparèixer...  Organitza: Parròquia de Sant Antoni Abat de sa Pobla. 
Càritas Parroquial.

Dijous, 24
17.15 hores 

Es Rafal
El petit Príncep
Emmanuel Danet
Edat: 3 a 10 anys
Cal inscripció
Aquest contador d’històries ens du tot un clàssic en el 
75è aniversari de la publicació d’El petit príncep, d’Antoine 
de Saint-Exupéry.

Diumenge, 27
19.00 hores

Sa Congregació
Jo, Odisseu (monòleg) 
Actor: Rodo Gener / Música: Mariona Forteza / Direcció: 
Carlos Garrido Torres. 50’
Jo, Odisseu és un monòleg representat per Rodo Gener 
basat en l’Odissea d’Homer. L’heroi més famós de tots 
els temps s’adreça al públic i li conta, de tu a tu, les seves 
aventures, els seus temors, a quines dones va estimar. 

JUNY
Dimarts, 5

10.00 hores

Sa Congregació
Un món de sons (música i teatre)
A càrrec d’Arsis Produccions. Actor, cantant i músic: Tomàs Picornell. 
Actriu i cantant: Maria Rosselló.
El recull dels cinc contes de cada continent té l’objectiu de contribuir a 
transmetre la cultura popular pròpia dels pobles de la terra i a reconèixer 
trets i valors que són comuns a tothom. 

Diumenge, 17
12.00 hores

Sa Congregació
La deixalleria (teatre)
Clown i actriu: Aina Moreno / Direcció: Joan Muñoz / 
Creació i dramatúrgia: Té a tres / Atrezzo i vestuari: Té a 
tres / Imatge gràfi ca: Victoria Contreras Flores / Produc-
ció: Té a tres.
La Deixalleria és un obrador de juguetes, un divertit 
espectacle de creació a on Aina, l’obradora, crearà noves 
històries còmiques jugant amb deixalles reciclades i 
idees aportades pel públic assistent. 

El nadó juga amb sa mare i aprèn a moure el seu 
cos alhora que s’estimula i desenvolupa la seva 
consciència. També t’ensenyarem com podràs recu-
perar el sol pèlvic i la forma física després del part.

Heu de dur: tovallola i calcetins

Jo, Odisseu
Actor: Rodo Gener / Música: Mariona Forteza / Direcció: 
Carlos Garrido Torres. 50’
Jo, Odisseu és un monòleg representat per Rodo Gener 
basat en l’Odissea d’Homer. L’heroi més famós de tots 
els temps s’adreça al públic i li conta, de tu a tu, les seves 
aventures, els seus temors, a quines dones va estimar. 

Divendres, 


