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Benvinguts a
un lloc on tot
és possible
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Condicions

d'accés i d'estada
L’accés i l’estada al festival suposen l’acceptació incondicional
de les següents condicions:
Només es podrà entrar al recinte del CLOWNIA FESTIVAL
bescanviant l’abonament per la corresponent polsera
d’accés. Aquesta ha d’estar completa i en bones condicions.
Tota polsera esmenada, trencada o amb indicis de falsificació
autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador d’accedir al
recinte.
L’organització no garanteix l’autenticitat de l’abonament si no
ha estat emès a través de la web del CLOWNIA FESTIVAL.
La polsera d’accés dóna dret a entrar i sortir del recinte en tot
moment. Aquesta polsera s’haurà de portar ben cordada al
canell en tot moment.
No es permetrà l’entrada al recinte amb la polsera trencada
o descordada.
Per motius de seguretat no s’admet l’entrada de cap tipus
de beguda, recipients, cascs de motos, paraigües, navalles o
altres objectes que l’organització consideri perillosos o nocius.
Està prohibida la venda d’alcohol i tabac a menors de 18
anys, d’acord amb la legislació vigent.
No està permesa l’entrada d’animals per raons de seguretat.
L’organització no disposa de servei de guarda-roba.
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Canvi de titular
de l’abonament

L’abonament és nominal. L’organització té el dret de
demanar el document d’identitat en bescanviar l’abonament
per tal de comprovar que la persona dipositària d’aquest és
la titular del mateix o, si s’escau, per tal de confirmar-ne la
seva edat.
En el cas que el titular de l’abonament no pugui assistir al
festival, aquest podrà cedir el seu abonament a una altra
persona. El beneficiari haurà de portar una fotocòpia del
document d’identitat del comprador i titular de l’abonament.

Horaris taquilles
El bescanvi de l’abonament per la polsera d’accés es
realitzarà a les taquilles del festival.
Les taquilles romandran obertes divendres i dissabte, de les
9 del matí fins la 1 de la matinada. El dijous és gratuït i no
es tindrà en compte l’edat de ningú, ni les taquilles estaran
obertes.
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Menors al festival

Es tindrà en compte l’edat que el jove tingui el
dia 24 i/o 25 de juny de 2015.

Menors fins a 12 anys (inclosa aquesta edat):
* Entren al recinte amb un abonament gratuït.
Per poder accedir a la compra d’aquest
abonament específic, cal haver adquirit, a
través de la web del festival, l’abonament de
l’acompanyant del menor.

pare, mare o tutor/a legal el qual haurà adquirit
un abonament amb el preu estipulat, que
presentarà a l’entrada del recinte juntament
amb una fotocòpia del DNI i del llibre de
família o d’un document legal que acrediti la
relació amb el menor (Cas 1).
* En cas que el pare, mare o tutor/a legal
delegui a un altre adult la figura d’acompanyant
del menor, caldrà que aquesta presenti a
l’entrada del recinte una autorització signada
que l’acrediti, juntament amb la fotocòpia del
document d’identitat de qui signa el document
i amb la del llibre de família (Cas 2).

* Han d’anar sempre acompanyats per un
pare, mare o tutor/a legal el qual haurà adquirit
un abonament amb el preu estipulat, que
presentarà a l’entrada del recinte juntament
amb una fotocòpia del document d’identitat i
del llibre de família o d’un document legal que Menors d’entre 16 i 17 anys (inclosa aquesta
acrediti la relació amb el menor (Cas 1).
edat):
* Entren al recinte amb un abonament normal.
* En cas que el pare, mare o tutor/a legal
delegui a un altre adult la figura d’acompanyant
* No és necessari que vagin acompanyats
del menor, caldrà que aquesta presenti a
d’una persona adulta.
l’entrada del recinte una autorització signada
que l’acrediti, juntament amb la fotocòpia del En els dos primers casos el responsable del menor
document d’identitat de qui signa el document haurà de portar omplert i signat el document
i amb la del llibre de família (Cas 2).
d’exoneració de responsabilitat del CLOWNIA
FESTIVAL, que es pot descarregar directament
ABONAMENTS PER MENORS DE 12 ANYS en el peu d’aquesta pàgina o bé en el moment
LIMITATS
d’adquirir les entrades a les taquilles.
Menors d’entre 13 i 15 anys (inclosa aquesta Als menors de 15 anys (aquesta edat inclosa) se’ls
edat):
entregarà una polsera identificativa on poder-hi
*Entren al recinte amb un abonament normal. anotar el número de telèfon de l’acompanyant.
Mentre es trobi al recinte, el menor haurà de
* Han d’anar sempre acompanyats per un portar sempre posada la polsera.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTACIÓ
Cas 1: L’acompanyant és el pare, mare o tutor/a legal del menor. Descarrega el document
Cas 2: L’acompanyant no és el pare, mare o tutor/a legal del menor. Descarrega el document
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E l Clown: La moneda pròpia
Per tal d’evitar llargues cues, CLOWNIA FESTIVAL
té la seva pròpia moneda: el Clown.
El Clown és una moneda solidària, una part
d’aquests ingressos va destinada a l’ONG
convidada de cada edició.
Només aquesta moneda serà vàlida dins del
recinte del festival a l’hora de comprar menjar i
begudes. Els Clowns es podran bescanviar a les
taquilles habilitades a l’interior del recinte i que
estaran disponibles des de l’obertura de portes
fins el seu tancament.

marxandatge dels grups i el del propi festival.
Aquests productes només es poden aconseguir
amb euros.
A l’interior del recinte es disposarà d’una
àmplia selecció de menjars i begudes. Hi
haurà una zona habilitada de restauració on
poder gaudir de les millors creps dolces i salades,
entrepans freds i calents, plats vegetarians,
gofres, verdures a la brasa, patates fregides,
pizzes o porcions, graellades de carn, pasta
italiana i molt més, tot a preus populars.

1 Clown equival a 1 euro. I 1/2 Clown equival
a 50 cèntims. Els Clowns s’han d’adquirir en pacs
de 5 o múltiples de 5. La compra de Clowns es
realitzarà exclusivament en euros, no serà
possible a través de targetes de crèdit.
Els Clowns que no es gastin podran bescanviarse novament per euros la nit de dissabte a partir
de les 3 de la matinada a las mateixes taquilles
on s’adquireixen.
Queda exempt del pagament amb Clowns el
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Acampada lliure: què hem de
fer quan arribem?
CLOWNIA FESTIVAL és un esdeveniment
emmarcat en un paratge meravellós com és Sant
Joan de les Abadesses i el Ripollès, una població
i una comarca que recomanem recórrer i gaudir
pel que fa al seu paisatge i la seva gent.
Per poc que es pugui, s’aconsella compartir
cotxe o venir en transport públic.
Si s’arriba al recinte en vehicle privat, el primer
que cal fer és estacionar en un dels pàrquings
habilitats. Si es ve al festival en caravana o
furgoneta on poder dormir, es pot comptar amb
una zona concreta i especialment habilitada. Es
recomana no treure el vehicle durant els dies del
festival si no és del tot imprescindible.

(dijous 23 a les 12 del matí). Aquest servei
romandrà durant les dues jornades de festival al
llarg de les 24 hores del dia.
L’organització no es fa responsable de pèrdues o
sostraccions, de manera que es recomana tenir
cura a l’hora de tancar les tendes, fent-ho amb
cadenat com a mètode dissuasiu, i de no deixar
cap objecte de valor dins.

DUTXES I SERVEIS

La zona d’acampada compta amb dutxes d’aigua
freda i lavabos. L’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses cedeix, per qui ho prefereixi, les
dutxes amb aigua calenta que es troben al Pavelló
d’Esports. Aquestes estaran disponibles des de
Un cop estacionat el vehicle, cal dirigir-se a les les 10 del matí fins les 9 del vespre tant de dijous
taquilles per així bescanviar l’abonament per 23, com de divendres 24 i dissabte 25.
una polsera d’accés al recinte.
Amb precaució, es pot cuinar a la zona d’acampada
L’obertura de les taquilles serà a les 9 del matí del sempre i quan s’utilitzin fogonets petits.
dijous 23 de juny, pel que s’aconsella arribar una
L’organització ha habilitat dos punts de recàrrega
mica abans de l’hora.
d’aparells electrònics (Vegeu el mapa).
És imprescindible venir amb l’abonament imprès,
així com amb el document d’identitat. La polsera
que es lliura a l’entrada permet tant l’accés al
recinte del festival com a la zona d’acampada.
Per motius de seguretat, en cas de no disposarse de la polsera, es podria negar l’accés a la zona
d’acampada.
Aquesta zona estarà disponible a partir del dijous
23 a les 9 del matí, tot coincidint amb l’obertura
de la totalitat dels serveis en funcionament.
La vigilància del recinte, però, no serà efectiva fins
l’hora oficial d’obertura de la zona d’acampada
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Programació
Dijous 23 de juny
ESCENARI PLAÇA MAJOR
A PARTIR DE LES 21:00H

AUXILI · DIABLADESSES · PEPET I MARIETA · ALBERCOCKS · CARIBBEAN DANDY

Divendres 24 de juny

Dissabte 25 de juny

ESCENARI PLAÇA MAJOR

ESCENARI PLAÇA MAJOR

NYANDÚ · HORA DE JOGLAR

TOMEU PENYA · SÉPTIMO A

ÀGORA

ÀGORA

ANIMAL

THE PENGÜINS · FALCIOTS NINJA

CIUTAT DE CLOWNIA

CIUTAT DE CLOWNIA

FESTICLOWN · MARABUNTA

CIRC VERMUT

ESCENARI PRINCIPAL

ESCENARI PRINCIPAL

TEX & SUN FLOWER SEED (JAP)
TIKEN JAH FAKOLY (CIV)
ELS CATARRES
DOCTOR PRATS
VENDETTA (EH)
DJ. TXAKO (JAP)

WILL & THE PEOPLE (GB)
BUHOS
LA RAÍZZ
ITACA BAND
BRAMS
DJ. OGT

A PARTIR DE LES 11:00H

A PARTIR DE LES 11:00H

A PARTIR DE LES 16:00H

A PARTIR DE LES 16:00H

A PARTIR DE LES 21:00H

A PARTIR DE LES 20:00H

DJ RESIDENT DE L’ESCENARI ÀGORA:

DJ. OGT
AMB LA INTERVENCIÓ DE
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TALLERS DE CLOWN AMB GUILLEM ALBÀ
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