










Quatre escenaris per alçar la ciutat llunyana i un espai per a 
circ, teatre i altres disciplines artístiques. 

Sant Joan de les Abadesses

La Plaça Major és un espai obert a tothom ubicat enmig de 
Sant Joan de les Abadesses. Omplint el poble de música i 
festa.  

Àgora i Ciutat de Clownia, el cor de Clownia. Música, tea-
tre i circ com a eines de transformació social!



L’escenari Principal s’encén amb la nit sota la consigna de 
la festa. Pretén acollir el públic per demostrar  que un món 
que balla, és un món millor!
 
És on actuaran alguns dels grans convidats del Clownia. La 
millor música nacional i internacional que farà vibrar tota la 
ciutat de Clownia. 







SUU
21.30 h - Plaça Major

O SONORO MAXÍN 
23.30 h - Plaça Major

Les xarxes socials han estat 
una alenada d’aire fresc per a 
la música. És el cas de Suu, 
que darrere de l’àlies 
@tontaca13 acumula gairebé 
50.000 seguidors. La seva 
frescor i sinceritat l’han dut a 
fer el seu primer disc sense 
filtres, Natural (Halley Records, 
2018), que presentarà al 
Clownia amb una nova banda 

O Sonoro Maxín, una nova 
manera d’entendre la tradició 
musical gallega. Creada 
l’estiu de 2007, la formació 
ha celebrat la seva primera 
dècada amb el disc Sete 
dezasete (Inquedanzas 
Sonoras, 2017). Cúmbia 
gallega, rock i reggae.

Els lleidetans han publicat 
Unbroken (Halley Records, 
2018), un primer treball 
d’essència roots, que també es 
mou pel new wave, dub, pop i 
el rock. Tal i com el nom de la 
formació indica (‘koers’ vol dir 
‘ritme’ en la llengua afrikáans) 
i en faran gala en la seva 
actuació.

KOERS 
01.30 h - Plaça Major

Dijous 28 de juny



VALTONYC
El Clownia se suma a 
tots aquells festivals que 
en defensa i suport de 
Valtonyc han afegit el raper 
a les seves programacions. 
Josep Miquel Àngel Arenes 
ha estat condemnat pel 
Tribunal Suprem per delictes 
d’enaltiment del terrorisme, 
injúries greus a la corona i 

DJ OGT
3.00 h i entre concerts. 

El reusenc prepara una sessió 
de doble aniversari. D’una 
banda, celebrarà els seus 10 
anys de sessions que l’han dut 
arreu del món per amenitzar 
les nits més ballables, però 
també dedicarà molts èxits a 
la cinquena edició de Clownia. 

calúmnies per les lletres de les seves cançons, a tres anys i sis 
mesos de presó.

L’art no es pot empresonar. Les idees, com la música, 
sempre s’escolaran a través de qualsevol mur.



Divendres 29 de juny

LA MULATA
11.00 h - Plaça Major

SABOR DE GRÀCIA
12.45 h - Plaça Major

FANÉ SOLAMENTE
16.00 h - Ciutat de Clownia

El grup barceloní va decidir 
començar a fer camí l’estiu 
de 2014. Davant l’auge 
del reggaeton i la música 
electrònica, La Mulata posen 
de cap per avall la fusió i 
presenten un mestissatge 
llatinocatalà, perquè la salsa i 
el merengue no estan renyits 
amb la cultura catalana!

La formació rumbera retrà 
homenatge al mestre Peret 
amb el seu últim doble disc, 
Sabor a Peret (Discmedi, 
2018). Són uns veterans de la 
rumba i a ritme de ventilador 
ja han superat les dues 
dècades de trajectòria. El seu 
directe és festiu i irreverent, 
una onada de clàssics del tot 
actualitzats.

Hem vingut a contaminar 
somriures! Fané Solamente, 
un espectacle ple 
d’improvisació i joc amb el 
públic. Cada espectacle és 
únic i diferent! La tranquil·litat 
i la tendresa del personatge fa 
que t’endinsis en el seu món i 
et deixis portar per moments 
màgics.



EL DILUVI 
16.30 h - Àgora

ROLANDO RONDINELLI
17.45 h - Ciutat de Clownia

MARINAH
18.15 h - Àgora

El Diluvi, format per set 
músics, va decidir revisitar el 
repertori d’un dels cantautors 
cabdals de l’escena 
valenciana, Ovidi Montllor. 
D’aquí va florir el nom del 
grup. Mica en mica, van trobar 
una veu pròpia que s’ha 
desenvolupat als discos més 
recents: Alegria i Ànima. 

Tip Tap Pum és un espectacle 
per a totes les edats i amb 
molta desimboltura. Un 
personatge excèntric que ve 
del més enllà. Olles, culleres, 
platets i alguns elements 
sonors transformen l’espai en 
una “Rapsòdia Delirant”. No 
podreu parar de mirar-lo de 
principi a fi.

La història de la fusió en l’àmbit 
estatal no seria la mateixa sense 
Marinah i el seu anterior grup, 
Ojos de Brujo. Prova d’això és 
el seu tercer treball en solitari 
Afrolailo (Kasba Music, 2017).
En les noves cançons la rumba, 
el reggae i el flamenc ballen al 
costat dels ritmes més ‘afro’ i de 
la música llatina.



PAM I PEU
19.30 h - Ciutat de Clownia

BUKAHARA
20.30 h - Escenari Principal

TXARANGO I AMICS
22.00 h - Escenari Principal

Un tàndem del tot sapastre 
recorren als trucs de màgia, 
malabars, acrobàcies, perla 
xinesa o jocs de manipulació 
amb la caixa, ells mateixos o 
una cinta mètrica. Recursos 
no els hi falten per fer passar 
una bona estona a totes 
aquelles persones curioses: 
com s’ho faran per posar un 
pal llarguíssim en una caixa?

El còctel sonor dels alemanys 
capgira les tornes i sembla 
que no pugui encaixar, però 
casa a la perfecció: swing 
psicodèlic, reggae amb 
sonoritat àrab, jazz balcànic 
o fins i tot hip hop-folk. Tot 
plegat, amb cert to acústic 
i una voluntat de construir a 
través de la cultura.

Txarango presentarà un es-
pectacle inèdit en la 5a edició 
del festival, un any després de 
presentar-hi el seu tercer disc 
El cor de la terra (Discmedi, 
2017). El grup interpretarà les 
seves cançons més estimades 
amb artistes diversos amb 
qui han compartit escenaris i 
estudis de gravació.



XAVI SARRIÀ
23.45 h - Escenari Principal

ROBA ESTESA 
01.30 h - Escenari Principal

DOCTOR PRATS 
03.15 h - Escenari Principal

L’exlíder d’Obrint Pas 
debuta a Clownia amb el seu 
primer disc com a cantautor 
rocker, Amb l’esperança 
entre les dents (Propaganda 
Pel Fet!, 2017). En directe, 
s’acompanya d’una banda 
mixta de pop-rock i una 
potent secció de vents, per 
defensar el seu nou treball. 

El folk calentó de Roba Estesa 
es consolida amb el segon 
àlbum Desglaç (Coopula 
Records, 2018). Els seus 
valors són ben clars: combinar 
música d’arrel amb els sons 
festius més actuals, com a 
dones empoderades. Amb 
molts quilòmetres a l’esquena, 
es mantenen combatives amb 
ritmes encara més ballables.

Fa tres anys que van debutar 
amb una fusió genuïna 
i sorprenent. Coloristes, 
vitalistes i amenitzadors de 
les nits més estiuenques, 
els terrassencs presenten 
el seu 3r àlbum Venim de 
lluny (Musica Global, 2018) 
a Clownia, en una de les 
primeres parades festivaleres.



BAZZOOKAS
05.00 h - Escenari Principal

DJ OGT
Entre concerts 

Els directes de l’octet 
holandès són tota una 
experiència pels sentits. De 
base ska, els ritmes sincopats 
festegen amb el riff de 
guitarres més rockers, però 
també amb la veu melòdica 
més pop que s’intensifica amb 
una secció de vents hilarant i 
uns teclats i sintetitzadors del 
tot envejables.

El reusenc prepara una sessió 
de doble aniversari. D’una 
banda, celebrarà els seus 10 
anys de sessions que l’han dut 
arreu del món per amenitzar 
les nits més ballables, però 
també dedicarà molts èxits a 
la cinquena edició de Clownia.



EL POT PETIT 
11.00 h - Plaça Major

ORQUESTRA DI-VERSIONES 
12.45 h - Plaça Major

Diuen que al pot petit hi 
ha la bona confitura i en 
aquest cas, molts músics i 
bones cançons. La formació 
ha entrat a l’estudi per 
enregistrar les cançons del 
seu tercer disc. Una de les 
propostes de música familiar 
més ben rebudes per la 
seva combinació d’elements 
artístics: música, teatre i 
titelles.

Veterans del festival, el grup 
de versions oferirà les seves 
millors i esbojarrades gales 
a l’hora del vermut a la Plaça 
Major de Sant Joan de les 
Abadesses. El seu còctel 
festiu revesteix cançons de 
radiofórmules i grans himnes 
dels darrers 50 anys.

Dissabte 30 de juny

L’amor, l’alegria, el somriure, 
la lleialtat i la solidaritat són 
valors cabdals que tot clown 
ha de tenir i en el transcurs de 
la cinquena edició del Clow-
nia, tots aquells que vulguin 
posar-se el nas vermell ho 
podran experimentar de la mà 
d’un gran mestre com Prado.

Taller de clown amb IVAN PRADO
11.00 h a 14.00 h (amb inscripció prèvia)



MARCEL LÁZARA I JÚLIA ARREY
16.30 h - Àgora 

MÁXIMO ÓPTIMO
17.30 h - Ciutat de Clownia

Sonhos na rua. Pedalant 
endins (Halley Records, 
2018) és el disc de debut de 
Marcel Lázara i Júlia Arrey. 
Una aventura vital: un viatge 
al Brasil en bicicleta. De les 
experiències viscudes van 
sorgir les cançons del disc:  
cançó catalana amb sons 
brasilers, una amalgama 
sonora, radiant i intimista.

Un autèntic circ de butxaca 
efectuat amb objectes 
quotidians. Un bufó del s. XXI 
que combina l’espontaneïtat 
del carrer amb un gest còmic 
de pallasso. Tendresa amb 
humor, provocador i intel·ligent, 
un espectacle esquitxat de 
números de risc que et posarà 
els pèls de punta.

FANÉ SOLAMENTE
16.00 h - Ciutat de Clownia

Hem vingut a contaminar 
somriures! Fané Solamente, 
un espectacle ple d’improvi-
sació i joc amb el públic. Cada 
espectacle és únic i diferent! 
La tranquil·litat i la tendresa 
del personatge fa que t’endin-
sis en el seu món i et deixis 
portar per moments màgics.



OVIDI4
18.00 h - Àgora

CABARET CLOWNIA AMB GUILLEM ALBÀ I 
LA MARABUNTA 
19.00 h - Ciutat de Clownia 

AMPARANOIA
20.30 h - Escenari Principal

Un gran cabaret de circ 
amb algunes de les millors 
artistes del país per gaudir i 
compartir amb tota la família. 
Guillem Albà & La Marabunta 
celebraran així el cinquè 
aniversari de la seva gira, 
amb 3 premis del públic i 250 
actuacions arreu d’Europa.

La cantautora andalusa ha 
recollit en el seu últim treball, 
El coro de mi gente (Warner, 
2017), els seus grans èxits 
musicals acompanyada 
a l’estudi de músics que 
abanderen el mestissatge en 
diverses generacions. Una  de 
les veus més rellevants de la 
fusió i la world music.

Les cançons d’Ovidi Montllor 
tornen a escena de la mà de 
Mireia Vives, Borja Penalba, 
David Caño i David Fernàn-
dez. L’any 2015, coincidint 
amb el vintè aniversari de 
la seva mort, es van ajuntar 
per reviure i homenatjar la 
seva obra i el seu autor. 



THE CAT EMPIRE
00.00 h - Escenari Principal

AUXILI
01.45 h - Escenari Principal

La banda formada l’any 1999 
ha aconseguit que la seva 
fusió de jazz, reggae, ritmes 
llatins i un ska iniciàtic hagi fet 
la volta al món més d’una ve-
gada. A Catalunya concreta-
ment, els darrers anys pengen 
el cartell d’entrades exhauri-
des i enguany, el primer i únic 
concert de l’estiu en terres 
catalanes serà a Clownia.

La València més jamaicana 
arribarà de la mà d’Auxili. El 
grup presentarà les cançons 
del seu nou àlbum, Tresors, 
que en paraules del grup és 
“el nostre camí, però també 
les nostres ferides, el nostre 
refugi, les nostres cançons”. 

ELS CATARRES
22.15 h - Escenari Principal

El grup d’Aiguafreda no es 
perdrà la cinquena edició 
del festival per presentar les 
seves noves cançons vitalistes 
i enèrgiques del seu nou 
àlbum, Tots els meus principis 
(Música Global, 2018). Vénen 
amb aires renovats per tal de 
facturar els temes més espe-
rats de l’any.



El reusenc prepara una sessió 
de doble aniversari. D’una 
banda, celebrarà els seus 10 
anys de sessions que l’han dut 
arreu del món per amenitzar 
les nits més ballables, però 
també dedicarà molts èxits a 
la cinquena edició de Clownia.

DOCTOR KRÁPULA
03.30 h - Escenari Principal

Referents de l’escena rock 
festiva de Colòmbia, Doctor 
Krápula acumulen vint anys de 
trajectòria i milers i milers de 
seguidors arreu del món. Amb 
set àlbums al mercat i un DVD 
en directe, han estat nominats 
5 vegades al Grammy llatins, 
entre els reconeixements més 
destacats.

LOS CALIGARIS
05.00 h - Escenari Principal

La màgia, la il·lusió i els 
somriures són el motor de 
combustió d’aquest grup 
argentí que basa la seva sono-
ritat en el rock, l’ska, la cúmbia 
i el quartet cordobès, gènere 
popular de la ciutat que els ha 
vist créixer. 

DJ OGT
Entre concerts



Diumenge1 de juliol

JO JET I MARIA RIBOT 
16.30 h - Plaça Major

JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC
18.00 h - Plaça Major

La suavitat i tendresa de Jo 
Jet i Maria Ribot s’endinsa en 
les preguntes més cabdals 
de l’ésser humà. Al seu darrer 
àlbum, Lliure o descansar, 
investiguen la manera 
d’entendre i encarar la vida. Un 
projecte multidisciplinar que 
també compta amb la llavor de 
dissenyadors i il·lustradors.

L’acordionista Joan Garriga 
presenta noves cançons al 
costat del Mariatxi Galàctic. 
Líder de Dusminguet i ànima 
motora de La Troba Kung-Fú, 
Joan Garriga fa balanç de la 
seva trajectòria i recupera les 
seves cançons més mítiques 
en una posada en escena més 
propera i íntima amb el públic.

Tallers  de clown amb IVAN PRADO
11.00 h a 14.00 h (amb inscripció prèvia)

L’amor, l’alegria, el somriure, 
la lleialtat i la solidaritat són 
valors cabdals que tot clown 
ha de tenir i en el transcurs 
de la cinquena edició del 
Clownia, tots aquells que 
vulguin posar-se el nas vermell 
ho podran experimentar de 
la mà d’un gran mestre com 
Prado.



Espai d’experimentació i joc lliure

Està pensat per a nens i 
nenes d’entre 0 i 8 anys 
d’edat. Diferents ambients que 
acosten als infants a un món 
de sensacions on ells són els 
protagonistes. El que volem 
despertar és la curiositat dels 
infants amb ganes d’entrendre 
el món fent-se preguntes. 

Instal·lació artística creativa 
ideal per desenvolupar la 
creativitat. S’hi realitzen 6 
tallers: creativitat amb cartó, 
taller de faldilles de tul, taller 
de cues, taller de fang, taller 
de serps de bombolles de 
sabó i taller de mòbils de 
natura. 

Laboratori d’art per DANIELA PEÑALVA

Taller de circ per 
ASSOCIACIÓ D’ARTS DEL CIRC DEL RIPOLLÈS

L’Associació i CercaCirc 
ofereixen tallers de malabars, 
hula-hoop, plats xinesos, 
monocicles, corda de 
funambulisme, pilotes, 
carioques, masses, bombolles 
gegants. Tot allò que 
t’endinsarà a l’activitat del 
circ! 



HORARISTALLERS
Tengram, espai de moviment

Jocs Tradicionals

Tangram és una instal·lació 
pensada per nens i nenes d’un 
a tres anys, que convida a 
explorar a través del cos, l’en-
torn i els materials que el con-
formen. Proposa fer un viatge 
sensitiu i perceptiu al costat 
de l’adult que l’acompanya i 
els altres participants.

Si tens ganes de passar-ho 
d’allò més bé amb els amics 
i la familia, no et pots perdre 
els jocs gegants recuperats i 
dissenyats per la companyia 
“El Pájaro, jocs de carrer”.

Sigues un artista per CIRCulant 

Aquí no et maquillarem, tu 
t’hauràs de maquillar!  Tu ets 
l’artista! Una instal·lació 
d’automaquillatge, amb 
estètica cuidada i circense, 
com si fos un camerino de 
teatre.

     



ART EN VIU 
29 i 30 de juny, 15.00 h - 21.00 h - Espai Consciència

SARA REIG (NÜSA)

Artista polièdrica i canviant 
que aborda temàtiques 
relacionades amb el cos com 
a discurs de la societat o com 
a finestra.

L’Espai Consciència pretén ser un espai de referència del qüestiona-
ment de la configuració de la societat actual. A través de xerrades, 
tallers, espais d’intervenció artística i una fira d’entitats i col·lectius 
vol treballar per a una societat justa, equitativa, sense desigualtats i 
amb igualtat d’oportunitats.

Ser iguals vol dir ser igual de diferents
“Mai més, enlloc, contra ningú”.

A Guillem Agulló i a totes les víctimes del feixisme.

Mai més. Aquest va ser el jurament que van invocar els deportats 
supervivents del camp de Mauthausen quan van ser alliberats per 
l’Exèrcit nord-americà el 5 de maig de 1945, la gran majoria catalans i 
espanyols antifeixistes que havien lluitat en la Guerra Civil espanyola. 
A banda d’ells, a Mauthausen també hi havia jueus, francesos, ale-
manys i comunistes, catòlics, anarquistes, demòcrates... Tots ells 
formaven un clam a la diversitat, i sabien que si s’atacava a un d’ells 
se’ls estava atacant a la seva totalitat. A dia d’avui, la violència de 
l’extrema dreta continua viva a Europa -també, als Països Catalans- i 
els atacs racistes proliferen. Volen un món sense diversitat i sense 
diferències, amb pocs rics i molts pobres, amb una classe opres-
sora i una oprimida. Però ens troben a nosaltres, clownians i clow-
nianes, tornant a aixecar aquesta ciutat llunyana per defensar, altra
vegada, aquell ‘Mai més, enlloc, contra ningú’.



ELÍAS TAÑO

Activista gràfic que dibuixa 
persones sense personalitat 
concreta, sempre en grup, on 
representa conceptes polítics.

SARA GÁLVEZ (Pincela-
das verdes)

Artista que fusiona dues 
passions, l’art i la naturalesa, 
per crear un univers paral·lel 
format per realitat, utopia i 
somnis.

TONI CUATRERO

Artista que, després de passar 
pel món dels ‘cuatreros’, ha 
derivat el seu traç cap a aco-
lorides formacions geomètri-
ques i harmòniques.



FIRA D’ENTITATS I COL·LECTIUS 
29 i 30 de juny, 15.00 h - 21.00 h - Espai Consciència

- Som Ripoll 
- Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona 
- Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) 
- SOS Racisme 
- Stop Mare Mortum 
- Proactiva Open Arms 
- Casa Nostra Casa Vostra 
- EREC 
- Fundació MAP 
- Aturem el Polígon de les Lloses 
- Càrniques en lluita 
- Escoleta Riu Sora
- Grups Associats pel Treball Sociocultural (GATS) 
- Fundació Esperanzah! 
- No Callarem 
- Som Connexió 
- Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES) 
- Som Energia 
- La Directa 
- Diari Jornada
- Sembra Llibres 
- Ràdio La Veu de Sant Joan de les Abadesses
- Ens movem Sant Joan

LA VEU. RÀDIO DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

La Veu, la ràdio municipal, 
explicarà tot el que passa 
al Clownia des de l’Espai 
Consciència.



15.00 - Xerrada: Cultura amb causa: Dones,    
  Cultura i Re(e)volució
Conversarem sobre la manca de posicionament de les dones al 
sector cultural, la sexualització dels personatges femenins i la      
bretxa salarial.
            
                 

 

17.00 h - Taller: Despulla’t d’injustícies.
           

29 de juny - Divendres

- Natza Farré, periodista i escriptora      
  (autora de ‘Curs de feminisme per a   
  microones’)
- Marinah, músic i compositora (ex  
  cantant d’Ojos de Brujo)
- Elisabet Casanovas, actriu (Tània a  
  Merlí)
 - Estel Solé, actriu i escriptora
- Iris Serrano, il·lustradora
   Modera:
- Neus Molina, periodista del diari   
  Jornada

Hi participen:

Dinamitza: 
- La Nave Va, teatre i transformació

Taller-espectacle que ens descobrirà 
tota la cadena d’injustícies que es po-
den generar amb la producció tèxtil. 



18.15 h - Xerrada: Transformar el futbol, transformar la  
    societat 

Hi participen:
 - Carles Viñas i Nacho Parra, autors de “Sankt Pauli, un   
    altre futbol és possible”.
 - Oleguer Presas, exjugador del FC. Barcelona.
 - Andrea Porta, capitana de l’equip femení de l’Europa.
 
Modera: 
 - Marc Font, periodista

19.45 h  - Taller: Ballar per transformar el dolor. 

Quin model aporta el futbol? 
Pot ser una eina de trans-
formació i inclusió social? 
Ens fixem en el cas del club 
alemany Sankt Pauli, oberta-
ment antiracista, antifeixista i 
antipatriarcal. 

 

Dinamitza: 
 - Makady Jammeh

Coneixerem, a través del ball, 
l’experiència que ha viscut 
la Makady com a víctima 
d’ablació.



30 de juny - Dissabte
 

15.00 h - Taller: Busco taronges senceres. 

16.15 h  - Cultura amb causa: La cultura en temps de   
     guerra. 

Dinamitzen: 
-Rosa Padrosa i Elena Crespi, psicòlo- 
 gues i sexòlogues.

Descobrirem com construir relacions de 
parella que siguin saludables, divertides 
i amb “xispa”, allunyades de l’amor 
romàntic

Conversarem sobre el paper que 
desenvolupa la cultura, com pot 
incidir en espais i països en con-
flicte i com actua -i transforma- 
les societats i a un mateix. 

Hi participen:
          - Iván Prado, clown de Pallasos en Rebeldía    
          - Sergi Espinosa, coordinador de l’Ateneu l’Harmonia
          - Alguer Miquel, cantant de Txarango
          - Amparo Sánchez, cantant i compositora
Modera:
           - Marta Molina, periodista



18.00 h - Taller: Racismes quotidians. 

19.15 h  -Xerrada: Feixisme, l’ombra d’un estat impune

     Hi participen:
      - Jordi Borràs, fotoperiodista especialitzat en l’extrema dreta
      - Laia Serra, advocada especialitzada amb crims d’odi
      - Miquel Ramos, activista antifeixista al País Valencià
      - Víctor, testimoni 
      - Yus, membre d’UCFR

      Modera: 
      - Gemma Garcia, periodista de La Directa

Dinamitza: 
- SOS Racisme

Ens posarem un mirall davant 
i analitzarem si, malgrat dir 
que som antiracistes, conser-
vem algunes actituds que ens 
ho fan ser.

Conversarem sobre l’extrema 
dreta als Països Catalans per 
entendre la situació actual 
i com s’ha articulat la lluita 
col·lectiva per fer-hi front 
des de la lluita antiracista, 
antifeixista i antipatriarcal.



1 de juliol - Diumenge

Plaça Barcelona  
 
14.00 h - Paella solidària. 

16.00 h - Somsó Batucada

Paella solidària (també opció 
vegana) a benefici de la 
plataforma No Callarem. És 
possible gràcies a Cultura 
amb Causa. Preu: 5€. Tiquets 
a la parada de merxandatge 
de Txarango i el mateix dia a 
la plaça.

Sortida des de la Plaça 
Barcelona. 
Batucada de dones que va 
néixer amb la voluntat de 
transformar el paper de les 
dones dins una societat 
patriarcal.



Cada dia

#CLOWNIA5ANYS

Fes una fotografia que capti un moment que per tu 
resumeixi el que és el Clownia, posa-hi un comentari 
i publica-ho a Instagram, Twitter o Facebook amb 
l’etiqueta #Clownia5anys. Participa al concurs i guanya 
una de les 4 entrades dobles que sortejarem per a la 
propera edició!

Exposició de 15 obres d’ar-
tistes visuals que van estar 
creades dins la Model en el 
marc de la Setmana per la 
Llibertat d’Expressió que hi 
va organitzar el col.lectiu No 
Callarem.

Davant de l’Alberg Rural Ruta del Ferro

No callarem! Artistes per la llibertat d’expressió. 



1 Clown equival a 1 euro i 1/2 Clown equival a 50 cèntims d’euro. 
 
Els Clowns els hauràs d’adquirir de 5 en 5 o múltiples de 5. La com-
pra de Clowns es realitzarà exclusivament en euros, no serà possible 
a través de targetes de crèdit. 
 
Els Clowns es podran bescanviar a les taquilles habilitades a l’interior 
del recinte, que estaran disponibles des de l’obertura de portes fins 
el seu tancament.
 
El Clown és una moneda solidària i exclusiva per el recinte tancat del 
CLOWNIA. Amb ella podràs menjar, beure, prendre cafès, gelats i 
altres meravelles.

Amb els CLOWNS, però, no podràs adquirir marxandatge, ni del 
Festival ni dels artistes, que hauràs d’abonar amb euros. Tampoc a 
les barres del festival o food trucks que estiguin instal·lats fora del 
recinte tancat.
 
Els Clowns que et sobrin, no pateixis: els podràs bescanviar nova-
ment per euros la nit de dissabte a partir de les 3 de la matinada a les 
mateixes taquilles on s’adquireixen. 
 
Pensa que amb els Clowns bescanviats,  amb el marxandatge del 
festival i amb la paella solidària de diumenge, que tancarà les portes 
de la ciutat llunyana, estaràs contribuint a un projecte solidari.
 
Gràcies per la teva col·laboració!





“Totes les persones funcionem de forma diferent i ne-
cessitem de l’entorn per a poder desenvolupar-nos”
 
El projecte INCLOW-ME és el recull i és la resposta a una necessitat: 
la de visibilitzar els infants i adolescents amb diversitat funcional i 
sense recursos que malauradament queden exclosos de la majo-
ria de propostes lúdiques, ja siguin culturals, esportives o de lleure.
El problema, el de sempre: manca de recursos i de sen-
sibilitat respecte aquest col·lectiu per part de la so-
cietat en general i de les institucions en particular.
Gràcies a diferents entitats i centres educatius de Badalona, a 
la implicació de voluntaris d’aquesta ciutat i a la col·laboració 
del Festival Clownia, hem aconseguit la inclusió de nens i ne-
nes que pertanyen a aquest col·lectiu en aquesta proposta de 
lleure, on la cultura, l’art i el joc són el centre de tota l’activitat.

Aquests nens i nenes, nois i noies, juntament amb membres 
de les seves famílies, podran participar en les diferents activi-
tats, tallers, concerts i espectacles del CLOWNIA FESTIVAL. 
Compartir moments de joia, d’alegria i de divertiment amb 
aquells que són més pròxims i més llunyans afectivament  i 
superar les barreres d’accés, ens ajuda a garantir i treba-
llar sobre la igualtat d’oportunitats que ha d’afavorir la in-
tegració i la normalització de tots els col·lectius afectats. 
Participar en activitats de lleure inclusiu també fomenta va-
lors d’acceptació i interdependència, fent-nos conscients 
que la diversitat, la convivència, la interacció i l’aprenentatge 
mutu esdevé, en definitiva, un benefici per a tota la comunitat.
 
Benvinguts a CLOWNIA, benvinguts a la ciutat llunyana.



A l’interior del recinte es disposarà d’una àmplia selecció de menjars i 
begudes. Hi haurà una zona habilitada de restauració on poder donar 
un gust al teu paladar a partir de les 14:00 h. Tot a preus populars.

PIZZERIA DE LLENYA

BRASSERIA VOLCÀNICA 

Pizzes artesanes 100%, amb 
productes frescos, cuites al 
forn de llenya! 
A partir de 8€. 

Especialitzats en carns a la 
brasa. Els seus productes 
vénen de la Garrotxa, cuits a 
la brasa amb llenya d’alzina. 
Entrepans a la brasa, graellada 
de carn, patates fregides...
A partir de 4€. 

ZANUY FOOD TRUCK

Menjar mexicà i saludable 
sobre rodes. 
A partir de 3€. 



MAS LES FEIXES

BABA LOLA STREET FOOD CARAVAN

VEGETAS SOBRE RUEDAS

Ofereixen menjar casolà, fins 
i tot el pa! Hamburgueses i 
hamburgueses boom (farcides) 
de pollastre o carn; empana-
des i súper empanades al forn 
de llenya i salses casolanes de 
tota mena, entre altres!
A partir de 1,50€

A la Baba Lola s’hi ofereixen 
els Club Sandwich a l’estil 
americà, sempre amb produc-
tes de proximitat i qualitat. Es 
pot triar entre cinc varietats, 
dos amb carns i també opció 
vegetariana. 
A partir 6,50€.

Ofereixen una alternativa de 
menjar saludable d’estil tailan-
dès cuinat al Wok, al moment i 
a la vista del públic.
Tenen diferents tipus de 
noodles, arròs i rotllets de 
primavera.
A partir de 3€. 



LA CANTINA SOLAR

GELA’T

Bio- cafè-teria ambulant que 
ofereix cafè d’especialitat, 
begudes de cacau pur i 18 
varietats de tes seleccionats, 
que si el moment ho permet, 
elaboren a la cuina solar amb 
un panell. Per l’expresso els 
acompanya una màquina de 
cafè a palanca. 

Les rodes ens ajuden a mou-
re’ns. Si ens movem trobem 
el que busquem! I el que 
busquem és, que amb el petit 
plaer de menjar un gelat, la 
gent sigui una mica més feliç. 

CREPERIA LA CAPIBARA

Creperia dins un remolc de 
fusta que ofereix creps dolces 
i salades, elaborades amb fari-
na integral i ecològica, massa 
sense ou ni llet, que podran 
menjar persones veganes o 
amb al·lèrgies.
A partir de 4€. 







Prop de la ciutat de Clownia es troba una zona de lliure acampada 
que estarà disponible des del dijous 28 de juny a les 17.00 h fins al 
diumenge 1 de juliol a les 17.00 h (diumenge sense vigilància). 
Dins la zona d’acampada hi ha una zona exclusiva per a famílies. 

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 a qui ho 
prefereixi, les dutxes amb aigua calenta que es troben al camp de 
futbol. Aquestes estaran disponibles des de les 9 del matí fins a les 
8 del vespre tant de divendres 29, com de dissabte 30 i diumenge 1 
de juliol.

Amb precaució, es pot cuinar a la zona d’acampada sempre i quan 
s’utilitzin fogonets petits.

Ajudeu-nos a mantenir net l’espai d’acampada i a fer un bon ús dels 
serveis que s’ofereixen. 

• Utilitzeu els WC químics disponibles.
• Tingueu cura de la neteja de la vostra parcel·la.
• Respecteu els vials de seguretat marcats.



• Abans de rentar els plats, netegeu-los per no embossar les  piques.
• No tireu les burilles a terra.
• Utilitzeu els contenidors per llençar la vostra brossa.

L’organització ha habilitat punts de càrrega d’aparells electrònics 
(vegeu establiments col·laboradors). 

Hi haurà personal disposat a ajudar-vos amb allò que necessiteu.

HI HA UNA ZONA INDEPENDENT EXCLUSIVA PER AUTOCARAVANES. 
(vegeu el mapa). 

Aquest any, com a novetat, hi haurà una Food Truck a la zona d’acam-
pada.

Entre tots podem fer que el Clownia sigui un èxit i 
un referent en tots els sentits.

Gràcies per la vostra col·laboració!

CORALINE 
28, 29 i 30 de juny de 9.00 h a 21.00 h. 

Tot tipus de pastissos d’alta 
qualitat, postres semi-freds, 
cookies, muns, brownies,ca-
ramels i dolços per a totes les 
edats, frapés i cafès,batuts, 
smoothies naturals, xocola-
ta desfeta i, per descomptat, 
els nostres gelats des dels 
formats més atrevits als de 
tota la vida.





• Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacua-
ció i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.

• Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència on 
tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu.

• A l’hora d’entrar o sortir, no us atureu davant de les portes.
En concentracions massives, si teniu la sensació d’estar atrapats o 
sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu 
localitzar una via d’evacuació.

• No pugeu a les baranes, reixes o altres elements inestables que 
puguin ser perillosos.

• No està permès l’ús de material pirotècnic en qualsevol espai del 
Clownia Festival. En cas d’incomplir aquesta norma, es retirarà l’acre-
ditació del festival.

• Tingueu cura dels vostres objectes personals. Es recomana no 
deixar res de valor a la zona d’acampada ja que no ens en podrem 
fer responsables. 

•Es recomana que els menors de 12 anys es retirin del recinte cap a 
les 12 de la nit. 

• Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma 
ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels 
serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals.





www.txarango.com




