
OCTUBRE
Dijous, 4 

17.30 hores
Es Rafal
Un empedrat de contes (contacontes) 

Un experiment amb una troglodita que ve de la pre-
història i ens conta un conte i ens ajuda a contar-ne 
un tots plegats.

Edat: 4 a 10 anys
Irene Soler (Centimets teatre)
Cal inscripció.

Dissabte, 13
20.00 hores

Sa Congregació
Guium o la ciutat adormida (teatre)
Autor: Toni-Lluís Reyes. Direcció: Víctor Muñoz Calafell. 
Escenografia i vestuari: Antoni Valls. Il·luminació: Joan 
Borràs. Intèrprets: Eva Barceló, Enka Alonso i Toni-Lluís 
Reyes Duració: 70 minuts.
Guium, o la ciutat adormida. Un thriller teatral ple de 
misteris i intrigues que tracta temes actuals com les 
pressions urbanístiques o la corrupció. Un mirall on 
retrobar la societat mallorquina actual.
Entrada: 5€

Dilluns, 15 
16.30 hores

Es Rafal
Cançons per a Matilda: canta’m un conte 
(contacontes)
Un taller musical per a infants de 0 a 3 anys. 
Grup 1 a les 16:30 (0 a 18 mesos)  
Grup 2 a les 17:30 (18 a 36 mesos).

Arantxa Riera
Cal inscripció.

Dijous, 25 
17.30 hores

Es Rafal
Taller de rosaris de gominoles i altres llepolies.
Passarem una bona estona recuperant la tradició dels rosaris, 
adaptada a les circumstàncies d’un taller infantil i a les exigèn-
cies d’una adequada higiene d’elaboració.

Cal inscripció.

Dissabte, 27 
20.00 hores

Sa Congregació
Le Carromato (música)
Alfredo Ardanaz al violí, Toni Pastor a la guitarra, 
Miquel Àngel Aguiló al violoncel i percussió i 
Xisco Aguiló al contrabaix són els membres de 
Le Carromato, un original grup que recull multitud 
d’estils musicals (Klezmer, ragtime, latin jazz, jazz 
manouche, etc) per a donar-les una interpretació 
original. 
Entrada: invitació
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. Consell de Mallorca

NOVEMBRE
Dissabte, 3 

20.30 hores
Sa Congregació
Folk You! 2018 Ruper Ordorika, Eliza & Martin 
Carthy (música)
La llegendària família Carthy actuarà com a 
cap de cartell de la 4a edició del FOLK YOU!. 
Amb el luxe afegit de tenir Ruper Ordorika 
d´artista convidat.
Entrades: Ticketib.com

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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Dijous, 8 
17.30 hores

Es Rafal
Artefactes  musicals (taller musical) 
El concert que presentam és un espectacle musical que ens 
mostra, d’una manera original i divertida, com es poden construir 
tota classe d’instruments musicals emprant materials reciclats 
i objectes de procedència diversa i, a la vegada, com reproduir 
alguns dels temes musicals més coneguts de tothom.
Arsis produccions musicals
Edat: de 5 a 12 anys
Cal inscripció

Diumenge, 11 
12.00 hores

Sa Congregació
La barca de pedra (teatre infantil i familiar)

Direcció: Elixir teatre. Intèrprets: Vanessa Roman i 
Joanel Pascual. Gènere: Familiar., Titelles. Edat recoma-
nada: Nins i nines a partir de 5 anys. Teatre d’objectes 
molt recomanat també pels adults acompanyants. 
Durada: 45 min.
L’obra de teatre vol apropar les rondalles mallorquines 
als infants i als adults d’una manera lúdica.  Amb 
elements tan senzills com els estris de cuina viurem i re-
crearem regnes, viatges, vaixells, tempestes, encanteris… 
Entrada. 1€

Dijous, 15 
17.30 h

Es Rafal
Pilates per a nadons
Compartir una activitat amb el teu nadó, de 6 setmanes a 12 mesos.
Aquest taller consisteix en una sèrie 
d’exercicis de pilates que, juntament amb 
el nadó, pot practicar una dona que acaba 
de donar a llum.
En el taller de pilates t’ensenyam com el 
nadó participa jugant amb la mare i aprèn 
a moure el seu cos alhora que s’estimula 
i desenvolupa la seva consciència cor-
poral. També podràs conèixer com pots 
recuperar el sòl pelvià i la forma física després del part.
Heu de dur: tovallola i calcetins de gomets.
Malena Tugores
Cal inscripció

Dijous, 22 
17.30 hores

Es Rafal
El bosc màgic (contacontes)
En Miquelet Aventurer i n’Eulàlia Temerària són dos exploradors experimen-
tats que s’endinsen en un bosc màgic durant una de les seves recerques de 

tresors. Al llarg del camí es trobaran 
una sèrie de personatges divertits 
com el Senyor Pere Bover, l’alzina 
o l’eriçoneta; que ens ensenyaran a 
preservar la natura. Tota una història 
divertida, entretinguda i educadora amb 
un bon missatge de rerefons.

Myotragus teatre
Edat: 3 a 9 anys
Cal inscripció

Dissabte, 24
19.00 hores

Sa Congregació
Un matrimoni de Boston (teatre)
Autor del text original: David Mamet. Direcció 
artística i escènica: Rafel Duran. Vestuari: Antònia 
Fuster. Actrius: Lluqui Herrero, Agnès Llobet i Maria 
Bauçà.
L’obra de Mamet és una àcida comèdia sobre 
els problemes de poder i de classe, de les altres 
maneres d’entendre l’amor, de relacions entre dones 
al segle XIX, i la seva conveniència d’utilitzar els 
homes només per permetre una vida de luxes i 
excel·lències. Entrada: 5€

Diumenge, 25
19.00 hores 

Església parroquial
Concert de la Fira de Tardor
A càrrec de la Banda de Música de sa Pobla

Dijous, 29
17.30 hores

Es Rafal
Na Marina a la recerca de la fruita més dolça del món (contacontes)
Na Marina és una nina entremaliada i curiosa, que 
sempre es fica en embolics. Un dia un bruixot li fa 
un encanteri. Fins que no trobi la fruita més dolça 
del món no podrà tornar a casa. La nina es veu 
obligada a voltar pel món i coneix terres noves 
i gent que parla diferent, que té un color de pell 
diferent i que fa les coses de manera diferent, que 
menja coses diferents, ... Durada: 45 min aproxi-
madament. Aina Cortés (Peccata Minuta)
Edat: de 3 a 10 anys. Cal inscripció

DESEMBRE
Diumenge, 2 

20.30 hores
Sa Congregació (música)
III ALTERNATILLA JAZZ FESTIVAL
AGA DERLAK TRIO

Aga Derlak Trio és dels grups de música, de nova fornada, més interessants 
d’Europa. El trio promocionarà el seu segon àlbum “Healing” (llançat a l’abril 
de 2017 pel segell Hevhetia). Ja han guanyat un Fryderyk, el premi de músi-
ca més prestigiós de Polònia, per l’àlbum de jazz de l’any 2016.

Entrada: ticketib.com

Dijous, 13 
17.30 h

Es Rafal
Taller de decoració de Nadal
Edat: de 3 a 12 anys. Els menors de 5 anys hauran de 
venir acompanyats d’un adult per a la realització del taller.  
Cal inscripció.

Dimarts, 18
17.30 h

Es Rafal
El rei Melcior i els pastorets de Nadal (contacontes musical)
El rei Melcior, tot seguint l’estel de Natzaret, arriba a la biblio-
teca amb un regal que compartirà amb els infants: la història 
del naixement del bon Jesuset, que explicarà amb titelles molt 
divertides (Burbots). Trobarem la guerra entre el bé i el mal, amb 
el dimoni fent de les seves perquè no neixi Jesús. També hi ha 
la història de Maria i Josep, a més de la part còmica d’aquest 
conte, que són els dos pastors que, jugant i divertint els infants, 
ho lligaran tot, fent passar una bona estona a grans i menuts.  

Teatrix teatre. Edat: 3 a 12 anys. Cal inscripció.

Diumenge, 30
19.00 hores 

Església parroquial
Concert de Nadal
A càrrec de la Banda de Música de sa Pobla

Dijous, 27 
18 hores

Sa Congregació
El viatge del petit príncep (teatre infantil i familiar)
Autor: Antoine de Saint-Exupéry. Dramatúrgia i adaptació: Tomàs Picornell. 
Direcció: Maria Tomàs. Composició i direcció musical: Maria Tomàs i Tomàs 
Picornell. Intèrprets: Àlex Tejedor i Tary Barceló. Disseny 
audiovisual: Tomàs Picornell. Imatges: Carla Picornell i 
Anna Picornell. Vestuari i caracterització: Tomàs Picor-
nell.  Durada: 1 h (aprox.).
L’espectacle combina música amb cançons d’estils 
diferents, grans actors i cantants, i una escenografia es-
pectacular (projeccions, animacions…), plena d’imaginació. 
El viatge del petit príncep ens proposa la pràctica de 
l’amistat, l’amor i la generositat, per ser feliços. Entrada: 1€

 


