
GENER
Dimarts, 8 

17.30 hores

Es Rafal
22 minyons!
Ens constaran una fascinant història dels caparrots i 
després tots junts ballarem. Podeu dur el pal amb cintes 
de colors.
Edat: de 3 a 8 anys.
Cal inscripció

19.00 hores
Sa Congregació
TALLER DE GLOSES PER A LA IGUALTAT
A càrrec de Glosadors de Mallorca

Dimecres, 9
19.00 hores

Sa Congregació
Taller de formació ‘No i Punt’
A càrrec de l’agent d’igualtat de l’Espai Dones de sa Pobla i de la Direcció 
Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca, Martí Capó.

20.00 hores
Sa Congregació
CONFERÈNCIA.
Recordança de les festes de sant Antoni ‘Dècada dels anys setanta’.
A càrrec de Joan Campaner
Organitzada per l’Obreria de Sant Antoni

Dijous, 10
17.30 hores

Es Rafal
Contes contats per na Catalina Contacontes
Els contes endimoniats de na Catalina Contacontes, per na 
Catalina Valriu.
 

Dijous, 10
19.00 hores

Sa Congregació
CONFERÈNCIA
El Dimoni a les festes tradicionals de Mallorca. Una classificació aproximada. 
A càrrec de l’historiador Gabriel Mayol.

Diumenge, 13 
17.00 hores

Sa Congregació
Certamen infantil de ximbomba, 
organitzat per l’escola 
“Festa de sa Ximbomba”.

Dimarts, 15 
20.00 hores

Sa Congregació
Presentació del primer CD de l’Escola Festa de sa Ximbomba. 
Amb la col·laboració de la Fundació ACA.

Diumenge, 20 
19.00 hores

Sa Congregació
MÚSICA. REFREE EN CONCERT

Raül Fernàndez Refree ens presenta ‘La otra mitad’, disc que recull 
la banda sonora de la premiada pel·lícula ‘Entre dos aguas’ d’Isaki 
Lacuesta i que és també el segon volum del projecte ‘Jai Alai’.
Raül Refree és un dels productors de més renom del moment, entre 
les col·laboracions s’inclouen noms com Silvia Pérez Cruz, El Niño 
de Elche, Kiko Veneno, Rosalía, Josele Santiago, Lee Ranaldo i 
Cheikh Lô entre d’altres. Entrades a https://ticketib.com/ca/events/
raul-refree: 12€ anticipada i 15€ a taquilla. www.raulrefree.com

Dijous, 24 
17.30 hores

Es Rafal
LES JOGUINES DE NA MARTINA
Edat: 3 a 11 anys. Cal inscripció.
La Fornal d’Espectacles de Ferro
Na Martina és una contacontes que va arreu del món 

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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Activitats 
GENER - FEBRER - MARÇ

2019

Ajuntament de sa Pobla

OFERTA DE TALLERS 
A CAN PLANES

GRAVAT I ESTAMPACIÓ 
Dimarts, de 18 h a 20 h.  Blanca Alonso 

Preu mensual 40€

CERÀMICA
 Dimecres, de 17 h a 19 h o de 19 h a 21 h. 

Ana Carrilo Preu mensual 35€

DIBUIX DEL NATURAL 
Dijous, de 18 h a 20 h. Georgina Gamundi 

Preu mensual 70€

DIBUIX EN MOVIMENT 
Dissabtes de 11 h a 13 h Georgina Gamundi 

Preu per sessió 10€

RESTAURACIÓ DE MOBLES 
Dijous de 17 h a 18.30 h o de18.30 h a 20 h. 

Gaspar Pinya Preu mensual 35€

+INFO al 645084994 
Lorena Gutiérrez, dinamitzadora 

de tallers a Can Planes



cercant històries per contar als infants. Però no li serveix qualsevol història, 
sinó que té un do que li permet parlar amb les joguines, que li conten les 
seves aventures, perquè, quan els nins i les nines se’n van a dormir, elles 
surten a trescar món i a jugar. 

FEBRER
Dissabte, 2

20.00 hores
Sa Congregació
BEN ARREGLATS, TEATRE
A càrrec de la companyia Uep! Teatre de Palmanyola.

Dijous, 7 
17.30 hores

Es Rafal
Animalades submarines
Edat: 0 a 3 anys. Cal inscripció.
AlgaidArts

Animalades submarines és un espectacle que 
barreja teatre i música, la idea d’endinsar-nos en el 
fons de la mar. En el fons de la mar hi ha molta vida, 
però no sempre la mar està calmada, sovint alguns 
animals necessiten l’ajuda de na Salvadora, la vigilant 
submarina.

Dimarts, 12 
17.30 hores

Es Rafal
Pilates amb nadons
En el taller de pilates t’ensenyem com el nadó participa 
jugant amb la mare i aprèn a moure el seu cos al mateix 
temps que s’estimula i desenvolupa la seva consciència 
corporal alhora que tu podràs conèixer com pots recuper 
el sòl pelvià i la forma física després del part. Heu de dur: 
tovallola i calcetins de gomets.
Malena Tugores. Cal inscripció.

Dissabte, 16 
17.30 hores

Sa Congregació
AUDICIÓ dels i de les alumnes de piano, clarinet i trompa de 
l’Escola de Música de sa Pobla.

19.00 hores
Sa Congregació
AUDICIÓ dels i de les alumnes de saxo, guitarra i oboè de 
l’Escola de Música de sa Pobla.

Dijous, 21
17.30 hores

Es Rafal
Clea, en el bosque de coral
Colorín coloradas
Edat: a partir de 4 anys. Cal inscripció.
Aquesta és una proposta familiar de teatre visual, 
projeccions, titelles, ombres, música i dansa. Amb el 
motiu de l’Any Internacional dels Esculls de Coral, i 
des del punt de partida del descobriment d’un bosc 
de coral bambú l’any passat al canal de Menorca.

17. 00 hores. Divendres, 22
9.30 hores. Dissabte, 23

Sa Congregació
VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE SA POBLA

Dissabte, 23 
19.00 hores

Sa Congregació
MADAME MARIE. TEATRE
Autors: Joan Gomila i Antoni Tugores. Direcció: Frederic 
Roda. 80’
Maria Altamir Latre és una de tantes víctimes invisibles 
del franquisme. L’espectacle ens situa a Manacor, entre 
el dia 4 de setembre de 1936 -dia que va acabar la 
guerra a Mallorca-, al desembre de 1937, quan Maria 
Latre, després de ser alliberada del seu captiveri, va abandonar la ciutat de 
Manacor. Entrada: 5€

MARÇ
Dijous, 7
17.30 hores

Es Rafal
Dia de la dona. 
Na Valentina de Colors.
Contat per Irene Soler i il·lustrat per Ruth 
Valencia.
Na Valentina, la nostra decidida protagonista, i la 
seva padrina Llibertat, una dona d’empenta, com-
parteixen una història secreta, una història que 
se pinta i se conta i que acaba contagiant tant la 
realitat que serà feina de totes i tots no deixar que l’esborrin. Cal inscripció.

Divendres, 8 
20.30 hores

Sa Congregació 
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
WOMEN don’t WAIT 2019
LUCY FARRELL + RACHEL NEWTON

Actuació de la cantant i violinista Lucy Farrell guanyadora del premi ‘BBC 
Radio 2 Folk’ de 2017 i la cantant i arpista Rachel Newton interpretant 
cançons pròpies i cançons folk tradicionals en anglès, gaèlic i escocès. Un 
concert memorable. Entrades: Anticipada 8€ taquilla 10€
https://entradium.com/entradas/rachel-newton-lucy-farrell-sa-congregacio-
international-women-day-2019

Dijous, 14 
17.30 hores

Es Rafal
La fada despistada i els dinosaures 
Edat: 2 a 9 anys. Cal inscripció.
La Fada Despistada s’aventura 
a la recerca de fades durant 
l’època dels dinosaures. Amb 
l’ajuda del Llibre boig dels 
dinosaures (de Sara Ball), viu 
una aventura de Dinosaures i La 
vida en la prehistòria (de l’Equipo 
Susaeta), investiga si és possible 
que ja hi hagués fades a la prehistòria....  En acabar el contacontes, els 
participants podran dibuixar els seus descobriments. 

Dissabte, 16 
d’11.00 a 13.00 hores

Can Planes
Taller de dansa africana
Amb música en viu.  Condueix el taller: Afri Kaire Yesenia

Dissabte, 23
20.00 hores

Sa Congregació
TEATRE. ROJA
Compañia: Mals Papers. Autora i direcció: Neus Nadal. Intèrprets: 

Magdalena Morell , Malena Coll, Miquel Guerrero, Antònia 
Fornés, Toni Aulí, Aina Bosch, Joan Soler, Jaume Capel, 
Ramón Pizà, Isabel Gual. Durada: 70’ aprox.

“Roja” és una història de dones. D’aquelles dones que van 
haver de patir en silenci la repressió després del 18 de juliol 
de 1936, de les víctimes innocents. La història pretén ser un 
homenatge a tots els qui d’una manera o d’una altra varen ser 
els protagonistes d’una part de la trista història d’Espanya.

Dijous, 28
17.30 hores

Es Rafal
Cal inscripció.
Bibliopetits
Com ens sentim? Les emocions. Jugarem amb titelles 
que ens ajudaran a exterioritzar els nostres sentiments. 
Després realitzarem una manualitat. 
Tallers per a biblioteques destinats a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys que ens serveixen per aproximar 
les famílies i els infants més petits a la cultura dels 
llibres, des del joc i el plaer. 

Màxim: 15 infants amb les seves famílies. 


