


EL TRESOR DEL MAR
Myotragus Teatre

sseetteemmbbrree
33  DDEE

19h.

Plaça de Can Flor, Pòrtol

Obra de teatre infantil de temàtica mediambiental sobre la problemàtica 
dels plàstics al mar. S’hi utilitzen diferents recursos, com ara un llibre 
enorme on cada pàgina ens transporta a una escena diferent i que ens 
fa d’escenografia. Diverses titelles representen el drac de Sa Dragonera, 
la deessa de la mar mallorquina, na Ruixa-mantells o el peix Nicolau.

De 3 a 10 anys



UNA BOGERIA DE CONTE
UN CONTACONTES QUE MAI NO ACABA

Aitor Pérez i Joan Guasp

19h.

Ca Ses Monges, Es Pla de na Tesa

Una peça pensada per a riure profundament i desconnectar uns 
moments. Un narrador té la intenció de contar el conte de La caputxeta 
vermella, però per capritxos del destí mai arribarà a poder contar el 
conte pel que ha estat cridat.

Per a tots els públics



ELS MÚSICS DE BREMEN
Els Músics Viatgers

20.30h.

Parc de la Mediterrània, Sa Nova Cabana

Conte tradicional sobre quatre animals vells que en un moment de 
desgràcia decideixen unir-se i realitzar el somni de fer-se músics. Un 
cant a l’amistat, a la solidaritat i als valors de la lluita per aconseguir 
els somnis.

A partir de 4 anys



ALICIA
COLORADAS

19h.

Biblioteca Municipal, Es Pont d’Inca

Alicia se’n va anar perseguint un conill i ara està tancada en una casa 
i en vol sortir, però és massa petita. Necessita la vostra ajuda per fer-se 
gran i poder-se’n anar a jugar amb els amics. Voleu ajudar-la?

A partir de 4 anys

Parc de la Mediterrània, Sa Nova Cabana



ARTEFACTES MUSICALS
Arsis Produccions

19h.

Esplanada de La Verònica, Sant Marçal

Espectacle musical que mostra de manera original i divertida com 
es poden construir tota classe d’instruments musicals, emprant 
materials reciclats i objectes de procedència diversa i, a la vegada, 
reprodueix alguns dels temes musicals més coneguts per tothom.

Per a tots els públics



19h.

Esplanada de La Verònica, Sant Marçal Jardí del Museu del Fang, Sa Cabaneta

La xef Pipa estrena programa de televisió. És el primer dia i ho té tot 
llest: el plató de gravació a punt, la cuina preparada, el menú dissenyat 
i tot l’equip al seu lloc i concentrat per començar. Tothom està llest 
menys el seu ajudant, Juliani, que ha desaparegut misteriosament. Qui 
el substituirà?

A partir de 4 anys

LA XEF PIPA
Griot i Tolo Ferrà




