
Dossier premsa FesticAM 2022

PROGRAMA 9è FESTICAM 2022

1 d’octubre de 9,00 a 12,00h i de 16,00 a 19,00h 
(5) Casal Cívic de Gent Gran  
Gènere: Taller + Intervenció / No cal experiència prèvia / Gratuït
+Info i inscripcions: Casal cívic de gent gran. Carrer Sebastià Juan Arbó, 
141-161 / Telèfon: 977703668 / E-mail: casalcivic@amposta.cat

Cia. ELÉCTRICO 28 / Àustria - Catalunya
“Find your filter” 

Sinopsis: Un filtre és una mirada conscient que impregna els ulls, el cos i la ment i 
aconsegueix conquerir les maneres d'intervenir, pensar, definir o narrar alguna 
cosa. El teu filtre és la teva essència, i aquest workshop està destinat a trobar-la i 
guardar-la amb afecte per transformar-la en una palanca expressiva a l'espai 
públic. 

Enllaç teaser 

https://goo.gl/maps/eNAEVabDxQx14Kpd8
https://www.youtube.com/watch?v=t1G33qcdVhE&ab_channel=Electrico28
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5 d’octubre a les 9,30h i les 12,00h 
(6) Amfiteatre del Parc dels Xiribecs
Gènere: Circ / Adreçat a l'alumnat de cicle superior de primària i primer 
cicle de la ESO.

Cia. GUGA & SILVIA / Brasil - Catalunya
Here we go! 
 
Sinopsis: “Here we go!“ és un espectacle de circ, l’espectacle més gran 
del món, on trobareu els millors acròbates, equilibristes, trapezistes 
………de la dècada dels 90… I com no podria faltar en els millors dels 
circs, un sorteig!  

Enllaç teaser

https://www.google.com/maps/@40.7045147,0.5835776,3a,45y,282.85h,102.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP7_jnLv4uKj2bPbi5F90-doJ1GN9dGu2a7062P!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP7_jnLv4uKj2bPbi5F90-doJ1GN9dGu2a7062P%3Dw203-h100-k-no-pi-9.903537-ya305.51447-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.youtube.com/watch?v=Oodf1jF8vHo&ab_channel=Guga&Silvia
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7 d’octubre a les 9,00h i a les 12,00h 
(4) Auditori de la Fila
Gènere: Teatre + Fòrum / Adreçat a l'alumnat de Batxillerat. 

EtcA - ESCOLA DE TEATRE I CIRC D’AMPOSTA / Catalunya
El venedor de T

Sinopsis: El protagonista, en T.C. (tipus corrent), porta una vida corrent: 
viu en un petit apartament en un suburbi d’una ciutat aleatòria, amb una 
hipoteca per a tota la vida i una feina que no li agrada i que res té a veure 
amb allò que volia ser de petit, amb la seva afició, amb allò que sempre 
ha estat el seu interès: les formigues de cap vermell. Un dia però, sent 
una frase que el portarà a qüestionar-s’ho tot.  

Enllaç  

https://goo.gl/maps/aAAPwGpYWbebpkKr6
http://www.etca.cat
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7 d’octubre a les 22,00h
(6) Amfiteatre del Parc dels Xiribecs 
Gènere: Teatre + Música / Tots els públics / Entrada gratuïta

Cia. SOUND DE SECÀ / Catalunya
(+)

Sinopsis: Sumar com a reivindicació social necessària en temps post-pandèmics.
Sumar com a necessitat humana davant els discursos de l’odi cap al diferent.
Sumar com a joc creatiu per investigar nous llenguatges creatius.
Sumar intensitat, sumar les diferències, sumar nous instruments, sumar la 
participació del públic...sumar comunitàriament i contra totes les restes que ens 
impedeixen fer-ho. 

Enllaç teaser

https://www.google.com/maps/@40.7045147,0.5835776,3a,45y,282.85h,102.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP7_jnLv4uKj2bPbi5F90-doJ1GN9dGu2a7062P!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP7_jnLv4uKj2bPbi5F90-doJ1GN9dGu2a7062P%3Dw203-h100-k-no-pi-9.903537-ya305.51447-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://vimeo.com/741490905#_=_
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7 d’octubre a les 23,59h
(2) Plaça de l’Ajuntament
Gènere: Teatre + circ / +8 anys / Entrada gratuïta 

Cia. ALTA GAMA / França-Catalunya
Mentir lo mínimo

Sinopsis: Un espectacle que, des d’una aparent simplicitat, ens apropa a 
les complexitats de l’acceptació d’un mateix. El tema és la seva 
presència, la nostra presència. El subjecte són els cossos de tots els 
presents. Senzill, profund, poètic. 

Enllaç teaser 

https://goo.gl/maps/QxwFxfP1Qcwkkvct6
https://www.youtube.com/watch?v=QPZ5s3_fxrQ&ab_channel=MetaEstruchSabadell
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8 d’octubre d’11-13h i 16-18h 

(7) Plaça Cecília Carvallo 
Gènere: Instal·lació / TP / Entrada gratuïta

Cia. ITINERÀNIA / Catalunya
Qui va matar el meu conill?

Sinopsis: Una misteriosa caravana que amaga un crim. L’acció comença 
fora de la caravana on hi ha una sèrie d’elements que ens donaran les 
pistes per poder obrir la porta i accedir a l’interior de la caravana. Un cop 
a dins, l’enginy dels participants-espectadors serà imprescindible per 
posar en marxa el mecanisme que permetrà, en no més de 4 minuts i en 
grups de 3 o 4 persones, descobrir què és el que realment va passar el 
dia de l’assassinat del pobre conill.

Enllaç teaser

https://www.google.com/maps/place/Pla%C3%A7a+Cec%C3%ADlia+Carvallo,+43870+Amposta,+Tarragona/@40.7133735,0.5754801,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a0fe760b6ca4d1:0xbd0f465d5b230f29!8m2!3d40.7133695!4d0.5776688
https://www.youtube.com/watch?v=CkHGjcehgsU&ab_channel=ITINERANIA
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8 d’octubre d’11,30h a 12,30h
(9) Av. de la Ràpita fins Pl. Ramon Berenguer IV
Gènere: Itinerant musical / TP / Entrada gratuïta

BATUKEEM AMPOSTA / Catalunya

Sinopsis: Els carrers bateguen al ritme de percussió i batucada. Música, 
bon rotllo i animació assegurada amb aquest grup local que ens porta 
aquesta expressió de persecució musical que es relaciona amb la samba 
i emfatitza la percussió brasilera d'influències africanes. La música que 
surt a través dels seus tambors ompliran diversos carrers i places de la 
ciutat. Sortiu i balleu al ritme de Batukeem! 

Enllaç 
 

https://goo.gl/maps/eoPHBW9u4mqKnDhLA
https://www.facebook.com/batukeemamposta
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8 d’octubre d’11-13h i de 16-18h 
(8) Passeig del Canal
Gènere: Instal·lació / TP / Entrada gratuïta

Cia. MINIMONS / Catalunya
Un teatre al jardí

Sinopsis: Coneixeu el món del teatre per dins? Sabeu que els artistes 
viatgen per diferents països per mostrar els seus espectacles. I si tenen 
fills.. doncs viatgen amb ells!  
Gràcies al diari de Patric, descobrirem l’estiu en el que va marxar de 
“tournee” amb els seus pares per tot el món i coneixerem les costums de 
diferents països, les seves cultures i formes de viure. 
Recorregut de 35 minuts en grups de 7 persones màxim. Entrada d’un 
grup cada cinc minuts. 

Enllaç teaser

https://www.google.com/maps/@40.7117394,0.5800663,3a,75y,286.6h,89.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjBFWUIYqF_UXQNb05TQMbA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.youtube.com/watch?v=58zFalnmEeE&ab_channel=MartaJuanMiquel
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8 d’octubre d’11-13h i de 16-18h 
(10) Av. Alcalde Palau amb Plaça Ramon Berenguer IV
Gènere: Taller / TP / Entrada gratuïta

EtcA - ESCOLA DE TEATRE I CIRC D’AMPOSTA / Catalunya
Taller de circ

Sinopsis: Si vols saber què se sent pujant dalt d'un trapezi, provar com és possible 
caminar amb xanques, descobrir les teves habilitats amb els malabars o saber si 
ets capaç de sostindre’t de peu a sobre d’un rulo americà, ara és el moment. Vine 
ben acompanyat, perquè el circ sempre és més divertit amb una bona troupe. 

Enllaç

https://goo.gl/maps/5PoCXsP7jHhnwTPbA
http://www.etca.cat
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8 d’octubre a les 12,30h
(2) Plaça de l’Ajuntament 
Gènere: Circ + Dansa / TP/ Entrada gratuïta

CIA. D’CLIK / Aragó
La isla
Sinopsis: "ISLA" es basa en els somnis i les al·lucinacions de tres 
personatges nàufrags que es troben sols i que es necessitaran 
mútuament per refer la seva història. Aquests personatges crearan 
situacions increïbles i triaran les estratègies més estranyes per superar 
els límits de la seva illa. 

Enllaç teaser

https://goo.gl/maps/QxwFxfP1Qcwkkvct6
https://www.youtube.com/watch?v=bpWrL7DEcNM&ab_channel=Compa%C3%B1iaD'Click
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8 d’octubre a les 20,30h
(3) Plaça del Castell 
Gènere: Clown / TP / Entrada gratuïta / Aforament reduït / Cal reservar 
prèviament 
Entrades disponibles a www.amposta.cat

CIA. PAU PALAUS / Catalunya
Zloty

Sinopsis:  Només queden les parets, brutes i arrugades.
El pallasso, ens fa còmplices de la persona que l’habita per connectar 
amb el fracàs, la solitud i la nostàlgia amb ingenuïtat i desvergonyiment. 
Un relat esbojarrat, íntim i humà que ens parla de llibertats, d'adversitat, 
de cruesa, i de passió per una vida de circ errant.
Enllaç teaser

https://www.google.com/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Castell,+43870+Amposta,+Tarragona/@40.7145464,0.5778391,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a0fe757e6ffb3f:0x502183f30fa15b24!8m2!3d40.7145424!4d0.5800278
https://www.youtube.com/watch?v=sSrrgxmJPdc&ab_channel=TrompezCirkusProducci%C3%B3idistribuci%C3%B3MariaiPau
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8 d’octubre a les 22,00h
(2) Plaça de l’Ajuntament 
Gènere: Circ / TP / Entrada gratuïta 

KOLEKTIV LAPSO CIRK / Castella i Lleó
Ovvio

Sinopsis: On es troba aquell instant de perfecció just abans de la 
caiguda? , es pregunten David i Tomàs des de la urgència de descobrir 
fins on poden arribar abans de que la física i la casualitat els derrotin.Dos 
cadires i uns taulons construiran un relat íntim sobre les relacions 
humanes i les aspiracions individuals. 

Enllaç teaser

 

https://goo.gl/maps/QxwFxfP1Qcwkkvct6
https://www.youtube.com/watch?v=6jCVULEhHDg&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1V%C3%A1clavek
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8 d’octubre a les 22,30 i 24:30h
(11) Cruïlla Plaça del Castell-c/ Buenos Aires 
Gènere: Experiència Immersiva / Inclou un recorregut / No recomanable 
per a persones amb mobilitat reduïda /+12 / Entrada gratuïta / Aforament 
reduït / Cal reservar prèviament
Entrades disponibles a www.amposta.cat

Cia. PAGANS / Catalunya
Paraules que trenquen ossos

Sinopsis: Negra nit. Els arbres més vells del bosc amaguen històries que han anat 
engolint amb el pas del temps.Tot allò que s'ha viscut al bosc, tot el que s'hi ha explicat, 
s'ha quedat al bosc. Ha acabat baixant al sòl, sedimentant. Aquestes històries són encara 
sota les fulles seques i les pedres, entre la molsa i la sorra, barrejant-se amb els fongs i 
les arrels. Sempre duem un telèfon mòbil al damunt. I si per una vegada ens servís per a 
connectar realment amb el que ens envolta? 

Enllaç teaser

https://www.google.com/maps/@40.7142567,0.5790419,3a,75y,105.85h,100.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUh0V_fHxe2SF22iGilWxBg!2e0!7i13312!8i6656
http://www.amposta.cat
https://www.facebook.com/watch/?v=1150190809055190
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9 d’octubre de 11-13h i 16-18h
(1) Plaça Ramon Berenguer IV
Gènere: Instal·lació- Teatre / TP/ Sessions de 25 minuts per família / A 
reservar en el mateix espai 

Cia. MINIMONS / Catalunya
Constructor de somnis

Sinopsis: Les famílies entren a una caseta de fusta on troben a un fuster 
molt especial que els explica un conte. Per saber com acaba, els 
participants hauran de construir un camí, amb peces de fusta de diferents 
formes i textures, per ajudar als protagonistes a aconseguir el seu 
somni... ho aconseguiran? 

Enllaç teaser

https://goo.gl/maps/9ygBH59dbuhqgDeY8
https://www.youtube.com/watch?v=lkKVlwcIGqo&ab_channel=CompanyiaMinimons
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9 d’octubre d’11:30h a 12:·30h
(9) Av. de la Ràpita fins Pl. Ramon Berenguer IV
Gènere: Itinerant musical / TP / Entrada gratuïta

BATUKEEM AMPOSTA / Catalunya 
Batucada

Sinopsis: Els carrers bateguen al ritme de percussió i batucada. Música, 
bon rotllo i animació assegurada amb aquest grup local que ens porta 
aquesta expressió de persecució musical que es relaciona amb la samba 
i emfatitza la percussió brasilera d'influències africanes. La música que 
surt a través dels seus tambors ompliran diversos carrers i places de la 
ciutat. Sortiu i balleu al ritme de Batukeem! 

Enllaç

https://goo.gl/maps/eoPHBW9u4mqKnDhLA
https://www.facebook.com/Batukeem
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9 d’octubre de 11-13h i 16-18h
(10) Av. Alcalde Palau amb Plaça Ramon Berenguer IV
Gènere: Taller / TP / Entrada gratuïta

EtcA - ESCOLA DE TEATRE I CIRC D’AMPOSTA / Catalunya
Taller de circ

Sinopsis: Si vols saber què se sent pujant dalt d'un trapezi, provar com és 
possible caminar amb xanques, descobrir les teves habilitats amb els 
malabars o saber si ets capaç de sostindre’t de peu a sobre d’un rulo 
americà, ara és el moment. Vine ben acompanyat, perquè el circ sempre 
és més divertit amb una bona troupe.  

Enllaç 

https://goo.gl/maps/5PoCXsP7jHhnwTPbA
http://www.etca.cat
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9 d’octubre a les 12:30h 
(2) Plaça Ajuntament 
Gènere: Clown / TP / Entrada gratuïta 

Cia. LA BLEDA / Catalunya 
Les vacances de Madame Roulotte

Sinopsis: Comencen les vacances. Arriba al lloc perfecte per passar uns 
dies de relax. Allí hi haurà una gran sorpresa: molta gent que l’espera i vol 
passar una estona amb ella. El bon rotllo es respira per tot arreu, hi ha 
pardals, flors, arbres…Però no tot serà tan perfecte. Això sí, aquestes 
vacances les recordarà tota la vida.  

Enllaç teaser 

https://goo.gl/maps/q6QParVJgaPvruuF9
https://www.youtube.com/watch?v=ykAbtGEroUk&t=1s&ab_channel=LABLEDA
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9 d’octubre a les 17,30
(2) Pl. Ajuntament 
Gènere: Clown / + 12 / Entrada gratuïta 

Cia. PERE HOSTA / Catalunya
Dis-order

Sinopsis: Aquest oficinista transforma l’espai fent feina, transformarà les 
nostres emocions. Ha vingut a canviar el món… o si més no ho intentarà! 
Un certificador de certituds.
Esperi el seu torn! 

Enllaç teaser 

https://goo.gl/maps/q6QParVJgaPvruuF9
https://www.youtube.com/watch?v=PpnztFbXPs4&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=perehosta_channel=TrompezCirkusProducci%C3%B3idistribuci%C3%B3MariaiPau
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9 d’octubre a les 20,30h
(3) Plaça del Castell 
Gènere: Clown / TP / Entrada gratuïta / Aforament reduït / Cal reservar 
prèviament 
Entrades disponibles a www.amposta.cat

CIA. PAU PALAUS / Catalunya
Zloty

Sinopsis: Només queden les parets, brutes i arrugades.
El pallasso, ens fa còmplices de la persona que l’habita per connectar 
amb el fracàs, la solitud i la nostàlgia amb ingenuïtat i desvergonyiment. 
Un relat esbojarrat, íntim i humà que ens parla de llibertats, d'adversitat, 
de cruesa, i de passió per una vida de circ errant.

Enllaç teaser

https://www.google.com/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Castell,+43870+Amposta,+Tarragona/@40.7145464,0.5778391,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a0fe757e6ffb3f:0x502183f30fa15b24!8m2!3d40.7145424!4d0.5800278
http://www.amposta.cat
https://www.youtube.com/watch?v=sSrrgxmJPdc&ab_channel=TrompezCirkusProducci%C3%B3idistribuci%C3%B3MariaiPau
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9 d’octubre a les 22,00 h
(6) Amfiteatre del Parc dels Xiribecs 
Gènere: Circ-Instal·lació / TP / Entrada gratuïta 

CIA. MANOLO ALCÁNTARA / Catalunya
Maña  

Sinopsis: Espectacle-instal·lació que mostra el procés de construcció d’un 
arc gegant amb caixes pesades utilitzant com a premissa l’economia de 
l’esforç i el moviment i fent servir la tecnologia ancestral, però plenament 
vigent: la palanca, la roda… 

Enllaç teaser 

https://www.google.com/maps/@40.7045147,0.5835776,3a,45y,282.85h,102.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP7_jnLv4uKj2bPbi5F90-doJ1GN9dGu2a7062P!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP7_jnLv4uKj2bPbi5F90-doJ1GN9dGu2a7062P%3Dw203-h100-k-no-pi-9.903537-ya305.51447-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.youtube.com/watch?v=16O8IxUpzkU&ab_channel=Cia.ManoloAlcantarael=TrompezCirkusProducci%C3%B3idistribuci%C3%B3MariaiPau
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GRAELLA

DIA/ HORA LLOC CIA ESPECTACLE PÚBLIC DURADA ALTRES

DISSABTE 1 octubre

9 a 12 
16 a 19

Casal Cívic 
gent gran

Eléctrico 
28

Workshop: 
Find your 
filter

Recomanat 
+16

Inscripcio
ns al 
mateix 
casal

DIMECRES 5 octubre

9,30 

12,00

Amfiteatre 
del Parc 
dels 
Xiribecs

Cia. Guga 
& Sílvia

Here we go! TP 30’

DIVENDRES 7 octubre

22,00 Amfiteatre 
del Parc 
dels 
Xiribecs

Sound de 
Secà

(+) TP 60’

24,00 Plaça 
Ajuntament

Cia. Alta 
Gama

Mentir lo 
Mínimo

Recomanat  
+8 50’

DISSABTE 8 octubre

11 a 13 Plaça 
Cecília 
Carvallo

Itinerània Qui va matar 
el meu conill

TP

11 a 13 Av. Alcalde 
Palau / Pl. 
Berenguer 
IV

EtcA Taller de Circ TP

11 a 13 Passeig del 
Canal

Minimons Un teatre al 
jardí

TP Grups fins 
a 7 
persones 
cada 4 
minuts

11,30 Carrers 
diversos

Batukeem 
Amposta

Batucada TP 60’

12,30 Plaça 
Ajuntament

Cia. 
D’Click

La isla TP 50’
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16 a 18 Plaça 
Cecília 
Carvallo

Itinerània Qui va matar 
el meu conill?

TP

16 a 18 Av. Alcalde 
Palau / Pl. 
Berenguer 
IV

EtcA Taller de Circ TP

16 a 18 Passeig del 
Canal

Minimons Un teatre al 
jardí

TP Grups fins 
a 7 
persones 
cada 4 
minuts

20,30 Plaça del 
Castell

Cia. Pau 
Palaus

Zloty TP 60’ Aforament 
limitat. 
Cal 
reservar 
entrada.

22,00 Pl. 
Ajuntament

Kolektiv 
Lapso 
Cirk

Ovvio TP 60’

24,00 i 1:00 Cruïlla 
c/Buenos 
Aires amb 
Plaça 
Castell

Cia. 
Pagans

Paraules que 
trenquen 
ossos

Recomanat 
+12 50’ Aforament 

limitat. Cal 
reservar 
entrada. 
L’especta
cle inclou 
un 
recorregut


DIUMENGE 9 octubre

11 a 13 Pl. Ramon 
Berenguer 
IV

Itinerània Minimons TP

11 a 13 Av. Alcalde 
Palau / Pl. 
Berenguer 
IV

EtcA Taller de Circ TP

11,30 Carres 
diversos

Batukeem 
Amposta

Batucada TP Itinerant

12,30 Plaça 
Ajuntament

Cia. La 
Bleda

Les vacances 
de Madame 
Roulotte

TP 50’

16 a 18 Pl. Ramon 
Berenguer 
IV

Minimons Constructors 
de somnis

TP Cal 
reservar 
entrada al 
mateix 
espai
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Llegenda espais:

1) Plaça Ramon Berenguer IV
2) Plaça de l’Ajuntament
3) Plaça del Castell
4) Auditori de la Fila
5) Casal Cívic de Gent Gran 
6) Amfiteatre del Parc dels Xiribecs
7) Plaça Cecília Carvallo
8) Passeig del Canal
9) Av. de la Ràpita fins Plaça Ramon Berenguer IV
10) Av. Alcalde Palau amb Plaça Ramon Berenguer IV 
11) c/ Buenos Aires amb Pl. Castell

16 a 18 Av. Alcalde 
Palau / Pl. 
Berenguer 
IV

EtcA Taller de Circ TP

17,30 Pl. 
Ajuntament

Pere 
Hosta

Dis-order Recomanat 
+12 35’

20,30 Pl. Castell Cia. Pau 
Palaus

Zloty TP 60’

22,00 Amfiteatre 
del Parc 
dels 
Xiribecs

Cia. 
Manolo 
Alcántara

Maña TP 60’
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+ Info:

FesticAM - Festival Internacional de teatre i circ d’Amposta

www.etca.cat/festicam
www.amposta.cat

Tel: 615 73 61 30 (Roser)
Tel: 657 931 625 (Bienve)

http://www.etca.cat/festicam
http://www.amposta.cat



