
ABRIL

Dissabte, 6 
17.00 i 19.00 hores

Sa Congregació
Audició dels i de les alumnes de clarinet, piano i trompeta, 
violí, saxòfon, guitarra i oboè de l’Escola de Música de sa 
Pobla.

Dilluns, 8 
16.30 i 17.30 hores

Es Rafal
Canta’m un conte
Grups: 0-18 mesos / 18-36 mesos. Cal inscripció.
Canta’m un conte! és un taller que uneix música i literatura 
infantil a través d’una experiència creativa que combina 
tot el que està relacionat amb la música: el joc, el cant, el 
cos, el moviment… El llibre es converteix no només en el fil 
conductor de les activitats, sinó en un objecte estratègic per 
sentir-se junts, en un marc de bellesa, intensitat emocional, 
descobriment i sorpresa: mussols, llops, personatges de 
circ, transports, rajos de sol i de lluna… 
CIM  

Dimarts, 9 
17.30 hores

Es Rafal
Contacontes amb plastilina. 
A partir de 3 anys.
Cal inscripció
En aquest conte no hi ha cap drac

Dijous, 11 
17.30 hores

Es Rafal
Contacontes en anglès. Serena’s English Puppet Theatre
Edat: 4 a 10 anys. Cal inscripció.

Contarem 3 contes en anglès. L’objectiu és que la 
llengua cobri vida gràcies a l’interès que desperta entre 
els infants. La combinació dels elements els anima a 
participar, cantar i, fins i tot, manipular les titelles. 

Divendres i dissabte, 12 i  13 
21.00 hores

Sa Congregació. 
7è. FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE SA POBLA 
Organitzat per Red de Cortometrajes (cortoespaña)

Diumenge, 14 
12:00 hores

7a. SETMANA DE LA INFANCIA i DE LA JOVENTUT - FIRETA D’ENTITATS LOCALS
Plaça d’Alexandre Ballester
Le Carromato
Alfredo Ardanaz, violí. Miquel Àngel Aguiló, violoncel. Toni Pastor, guita-
rra. Xisco Aguiló, contrabaix.
Notes d’humor, gestual i musical, que contagiaran al públic a través 
d’interpretacions fresques i diverses. Jazzmanouche, swing, klezmer,
tango i un nodrit repertori de creació pròpia a la recerca denous estils i 
maneres de fer música.
CIM

Dimarts, 30 
DIA DEL LLIBRE

Dimarts, 30 
17.30 hores

Es Rafal - Pl. d’Alexandre Ballester
Dimoniarrus. L’home que va vendre la seva ànima al dimoni.  De Circ 
Bover.

Aquesta és la història d’un home de negocis fracassat que 
va fer tantes filigranes amb els doblers que no li va quedar 
altre remei que vendre l’ànima al dimoni. A Dimoniarrus 
coneixerem en Joan, un home de negocis que du, ni més 
ni manco, 5 anys fugint del dimoni per no haver-li de pagar 
el deute més important de la seva vida. Espectacle basat 
en les Rondalles Mallorquines. Durada: 45 minuts

CAN PLANES 

Més informació:
Sa Congregació tel. 971 54 41 11

Can Planes tel. 971 54 23 89
Es Rafal tel. 971 54 28 19

SERIGRAFIA I 
GRAVAT 

Dimarts, de 18 h a 20 h.  
Blanca Alonso 

CERÀMICA
 Dimecres, de 17 h a 19 h 

o de 19 h a 21 h. 
Ana Carrillo 

DIBUIX ANATÒMIC 
Dijous, de 18 h a 20 h. 

Georgina Gamundi 

RESTAURACIÓ DE 
MOBLES 

Dijous de 17 h a 20 h. 
Gaspar Pinya 

ACROIOGA
Divendres, de 18 h a 20 h

Jam session lliure

SESSIÓ LLIURE DE 
DIBUIX AMB MODEL

Dissabtes, d’11 h a 13 h

+INFO al 645084994 
Lorena Gutiérrez, dinamitzadora 

de tallers a Can Planes

EXPOSICIONS
•	Exposició simbiòtica entre poesia i obres de 
Vicenç Palmer. Del 5 d’abril al 28 d’abril.
•	Rafael Amengual. Del 10 de maig al 23 de juny.

https://esrafaldesapobla.files.wordpress.com/2019/04/7festival-de-curtmetratges20199.pdf
https://esrafaldesapobla.files.wordpress.com/2019/04/7festival-de-curtmetratges20199.pdf
https://esrafaldesapobla.files.wordpress.com/2019/04/programa-infc3a0ncia-i-joventut2019-1.pdf


Dijous, 23  
17.30 hores

Es Rafal
El monstre de colors 
Nabil Canyelles
0 a 7 anys
És una activitat de contes clàssics i 
populars de les Illes Balears.  La durada 
dels contacontes s’adapta a les necessitat 
del públic a qui s’adreça. Amb aquesta 
activitat apropam els contes als més petits 
i els proporcionam una manera divertida 
i pedagògica d’apreciar l’art. Hi trobarem 
contes, titelles fets a mà per nosaltres 
(tipus Sesame Street), màgia, música, 
cançons en directe, animació, dinàmiques i 
molta diversió.

JUNY

Dissabte, 8 
19.30 hores

Sa Congregació
Punyeteros doblers. Teatre
A càrrec de la companyia Brots de Tardor Teatre. Escrita per Magdalena 
Font. Direcció: Esmeraldo Díaz.
Obra costumista en tres actes. Tracta d’una família, amb tres fills i una 
sogra, de classe molt humil que en el passat va passar fins i tot fam. 
Ara ja els va un poc millor perquè els fills ja són grans i poden fer feina. 
El pare guanya una primitiva de molts de doblers i, naturalment, això els 
canvia la vida. 
Entrada: 5€

Diumenge, 9 
17.00 hores

Sa Congregació
El mejor verano de mi vida. Cinema.
2018. 90’. Espanya. Comèdia. Director: Dani de la 
Orden. Intèrprets: Leo Harlem,  Alejandro Serra-
no,  Toni Acosta,  Maggie Civantos.
Curro és un fantasiós venedor de robots de cuina 
que somia amb un treball en el món financer. En 
plena crisi de parella, i amb forts deutes, fa una 
promesa que no pot complir: si el seu fill Nico, 
de 9 anys, treu tot excel•lents, el portarà a unes 
vacances d’estiu inoblidables. L’al·lot ho acon-
segueix i pare i fill emprenen un viatge que els 
portarà a conèixer gent i viure situacions que mai 
haguessin imaginat.
Organitza: Càritas sa Pobla.

Dissabte, 15 
18.30 hores

Sa Congregació
El viatge del Petit Príncep

Autor: Antoine de Saint-Exupéry. Dramatúrgia 
i adaptació: Tomàs Picornell. Direcció: Maria 
Tomàs. Composició i direcció musical: Maria 
Tomàs i Tomàs Picornell. Intèrprets: Àlex Teje-
dor i Tary Barceló. Disseny audiovisual: Tomàs 
Picornell. Imatges: Carla Picornell i Anna 
Picornell. Vestuari i caracterització: Tomàs 
Picornell. Durada: 1 h (aprox.).
L’espectacle combina música amb cançons 
d’estils diferents, grans actors i cantants, i una 
escenografia espectacular (projeccions, anima-
cions…), plena d’imaginació. El viatge del petit 
príncep ens proposa la pràctica de l’amistat, 

l’amor i la generositat, per ser feliços, explicada d’una manera que mai no 
has vist abans.

Entrada: 1€
Inforeserves: 971544111. sacongregacio@ajsapobla.net 

MAIG
Dissabte, 4  

20.00 hores
Sa Congregació
Smiley (una història d’amor). TEATRE
Autor: Guillem Clua. Direcció: Joan M. Albin-
yana. Intèrprets: Héctor Seoane i Joan Toni 
Sunyer. Il•luminació: Joan M. Albinyana. Es-
cenografia: Joan Porcel. Producció: El Somni 
Produccions. A partir de 13 anys.
Smiley fa riure i emociona. Mostra amb humor 
les pors a què ens enfrontam quan ens enamo-
ram d’algú. Explora com han canviat la nostra 
vida les noves tecnologies com el WhatsApp o els iPhones, alhora que 
dissecciona amb precisió les contradiccions de les relacions afectives. 
Entrada: 5€
CIM

Dijous, 9  
17.30 hores

Es Rafal
El follet groguet
Estudi Zero Teatre

Edat: 1 a 6 anys
El follet groguet celebra per sorpresa el seu aniversari i li 
agradaria que tots hi assistíssiu. A la seva festa podreu 
trobar cançons i contes sobre els colors i les emocions. 
Amb el seu submarí groc viatjarem a les profunditats 
marines i per acabar desplegarà una festa amb el sol, la 
lluna i els estels. Els objectes, les flors, els animals grocs 
es converteixen en titelles d’aquest muntatge especialment 
pensat per als més petits i que es pot fer a qualsevol espai. 
Menjarem i olorarem colors, jugarem amb els colors i canta-
rem amb ells. Durada: 40 minuts

Dissabte i diumenge, 11 i 12
19.00 hores

Al pati de sa Graduada
XXX Trobada de Músics Joves 
Organitza la Coral de sa Pobla amb la col·laboració de la Banda i Escola 
de Música de sa Pobla.

Dijous, 16
18.00 hores

Es Rafal
Taller de contacontes amb LEGO education 
5 a 12 anys
Durada: 90 min
Robotix Balears SL
És un taller innovador i divertit que combina 
la construcció d’una història amb peces 
de LEGO en grups de 4 infants. A partir 
d’un tema o personatge escollit, aprenen a 
construir una història, amb un guió o un llibre 
que els serveix d’inspiració, per després fer 
la maqueta d’aquesta història mitjançant un software per compartir el 
conte amb als companys i les companyes.

Divendres, 17  
10.00 hores

Plaça de l’Església 
21è FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE DE TERESETES DE MALLORCA

Jai, el mariner
A càrrec de la companyia Zipit. Direcció i drama-
túrgia: Dora Cantero. Titellaires: Glòria Arrufat, Ivo 
Garcia i Paulette San Martín. Disseny i construc-
ció titelles: Glòria Arrufat i Paulette San Martín. 
Música: Mina Trapp i Joan Gorro. 
Tres comediants arriben per narrar la història de 
Jai, el mariner i el seu viatge cap a l’amor de la bo-
nica Marie Claire,  la noia del far que eleva els seus 
sentits amb el seu bell cant. Jai emprendrà un 
camí llarg i emocionant: balenes gegants, taurons 
famèlics, micos salvatges…


