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PROTOCOL
Contra les agressions sexites i LGTBIQ+fòbiques.

El col·lectiu de la iMAGInada portarà a terme durant la 11a edició, 
un renovat protocol contra les actituds i agressions sexistes i 
LGTBIQ+fòbiques, molt més acurat. La creació del Punt Lila i 
Multicolor físic té un doble objectiu: per una banda fer prevenció 
a partir d’activitats i divulgació, i per altre banda donar resposta a 
qualsevol agressió sexista i masclista que es pugui donar dins La 
iMAGInada i per tant garantir un espai segur per a tothom.

Així doncs, la iMAGInada vol articular un espai de conscienciació 
que va des de l’organització, passant per participants i voluntàries, 
així com també de totes les persones assistents.

Podeu dirigir-vos al Punt Lila i Multicolor (obert cada dia a partir de 
les 19h fina l’hora de tancament) o bé trucar al telèfon d’assistència 
24h.

622049926 

PER UNES FESTES LLIURES
DE SEXISME I LGTBIFÒBIA

GAUDIM TOTES DE LA FESTA

Seguim treballant després del festival. 
Per a qualsevol cosa contacta amb nosaltres: 

puntlila@laimaginada.cat
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BENVINGUDA
El col·lectiu “La iMAGInada” som una associació sociocultural 
sense ànim de lucre, formada per un grup de joves amb un 
bagatge personal divers i amb una inquietud comuna: oferir una 
alternativa a l’actual model sociocultural i econòmic mitjançant 
espais d’intercanvi, d’empoderament, participatius, dinàmics i 
autogestionats en el marc de les festes de Sant Magí a Tarragona.
 
A la iMAGInada volem transformar l’entorn urbà i generar un espai 
crític i creatiu. Ens agrada ser un espai que aposta per l’intercanvi 
de coneixements, el contacte intercultural, l’oci conscient,  la 
inclusió social, la reflexió i el creixement individual tot promovent 
la difusió d’artistes i els moviments associacionistes. 

Som nosaltres, les persones, les que hem de ser les protagonistes 
actives de la cultura. Proposem una alternativa al model 
sociocultural i econòmic actual basat en l’intercanvi i l’autogestió, 
on la cultura és un bé de creixement individual i no un bé de 
consum. També reivindiquem un oci alternatiu, col·laboratiu i 
enriquidor a partir dels interessos de la comunitat on totes les 
persones gaudeixin de llibertat i d’autonomia. 

La iMAGInada, establerta al Camp de Mart durant aquest 5 dies, 
s’omplirà de més de 100 persones del territori i del Camp de Treball 
Internacional, que voluntàriament posen la seva consciencia i 
les ganes per tirar endavant un projecte que ofereix un ambient 
d’aprenentatge i coneixement gràcies a les diferents xerrades, 
tallers participatius, espectacles, activitats familiars, tastets, 
sopars del món, mercadet d’artesania i art, fira d’entitats. També 
ens hem format per ser un espai lliure d’agressions sexistes que 
tindrà un punt lila físic, però també voluntàries formades que 
estaran a disposició de totes. 

Sigueu benvingudes a “La iMAGInada-Espai per a la Llibertat d’Expressió”, 
on entre totes, hem aconseguit arribar a la 11a edició.
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18h. Inici de la 11a edició de
La iMAGInada - Espai per a la 
llibertat d’expressió!
     Camp de Mart
 Fins al dia 12 d’agost podreu expe-
rimentar una varietat de sensacions 
amb tots els actes programats per a 
tots els públics als jardins del Camp 
de Mart de Tarragona. Aquest projecte 
autogestionat és possible gràcies a 
la feina de centenars de persones 
voluntàries. Vine, participa i col·labora 
amb el projecte.

18h. iMAGInARTE - Mercadet 
d’artesania, art i alimentació.
     Camp de Mart
Venda de productes artesans durant 
tota la tarda. Productores, il·lustrado-
res, dissenyadores, artesanes, biju-
teria... Aquí podreu trobar exposats 
articles de proximitat, ecològics i 
singulars. A més a més, podràs trobar 
xerrades i tallers oferts pels mateixos 
artesans! Informa’t a la web 
www.laimaginada.cat

19h. Dynamic Ecstatic Dance amb 
Paradigmantra
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
En aquesta activitat podreu gaudir 
de la Ecstatic dance amb la música 
proposada pel dj Paradigmantra. Un 
viatge no verbal amb el moviment, 
amb el sentir dels diferents sons i 
intensitats, per que cada persona 
balli com sent-hi el seu cos des de la 
llibertat.

20h. Cercavila de La iMAGInada 
amb Bandtokades.
Grup de percussió femení de Cervera.
Recorregut: Plaça de la Font, Baixada, 
C. Major, C. Cavallers, Pl. Pallol i Camp 
de Mart.

DIJOUS 8 

20h. Cercavila de La iMAGInada 
amb Tympanum. 
Recorregut: Plaça Corsini, C. Canyelles, 
Rambla Nova, C. de l’Assalt, Via de l’Im-
peri, Camp de Mart

20:30h. Zona Gastronòmica
     Camp de Mart
Fins ben entrada la matinada, diferents 
propostes gastronòmiques amb les Foo-
dTruck. Descobreix totes les propostes a 
www.laimaginada.cat

21:30h. Concert de Roba Estesa  
     Camp de Mart - La Plaça
Un any després de la publicació del 
seu segon disc “Desglaç”, Roba Estesa 
presenta la nova gira ‘Orgull’. Amb un 
espectacle renovat, festiu i combatiu, 
‘Orgull’ esdevé una oda a la diversitat.

23h. Sessió de Dj Jazz.
     Camp de Mart - La Plaça
Empoderem-nos a través de la música 
feminista. Per unes festes lliures de 
sexisme i LGBTIfòbia.
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DIVENDRES 9

10h. Art Corner Dipòsit
     Exterior dipòsit de vehicles 
    (C/Ermita de la Salut)
Durant tot el matí, graffiteres i mura-
listes de l’escena local deixaran el seu 
segell als murs del dipòsit de vehicles 
municipal, al costat del Camp de 
Mart.

10:30h. iMAGInARTE - Mercadet 
d’artesania, art i alimentació. 
     Camp de Mart
Venda de productes artesans durant 
tot el matí. Productores, il·lustradores, 
dissenyadores, artesanes, bijuteria... 
Aquí podreu trobar exposats articles 
de proximitat, ecològics i singulars. A 
més a més, podràs trobar xerrades i 
tallers oferts pels mateixos artesans! 
Informa’t a la web www.laimaginada.
cat

11h. Sent conscient del meu cos
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
Vine a ficar més consciència al teu cos 
i fer-lo més present en el teu dia a dia. 
Posem la mirada en el nostre cos per 
a poder integrar els diferents aspectes 
de l’ésser humà: mental, emocional, 
corporal i energètic.
A càrrec de Marta Palomo: terapeuta 
Gestalt, formada en teràpia corporal, 
col·laboradora del Cercle Gestalt-TCI 
Tarragona.

11:30h. Connecta’t.
Pilates - Hipopressius.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 2
Vine a gaudir d’aquest taller, on a 
través de la respiració prendrem 
consciència del nostre cos i activarem 
el treball hipopressiu per continuar 
amb una taula de pilates.
A càrrec d’Irene Pereira Silveira , Tèc-
nica esportiva al CN Tàrraco.
Es recomana portar aigua, roba 
còmoda i una estora.

12h. Taller i tast de formatges 
artesans
      Camp de Mart. Espai Tastets
Taller i tast de formatges artesans 
amb llet de cabra natural i quall vege-
tal de card. Explorareu amb sentits la 
diferència entre un formatge làctic i 
un enzimàtic així com descobrireu el 
resultat de la llet pasteuritzada.
Col·labora: Cingle Vermell, associació 
per a la recuperació dels oficis antics.
Inscripcions al punt d’informació 
de La iMAGInada al Camp de Mart. 
Places limitades.
Preu: 3€
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12:30h. Autoconeixement
i sexualitat femenina.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
Xerrada sobre la importància d’au-
toconèixer el propi cos per a poder 
estimar-lo i decidir sobre aquest amb 
l’objectiu de desmercantilitzar-lo. 
Adquirir eines per gestionar els propis 
cicles i la seva emocionalitat és trans-
cendental per accedir a una sexualitat 
més àmplia, integrativa i humana. 
Totes les persones tenim sexualitat 
femenina, aquest taller no és exclusiu 
per a dones, està dirigit a tothom que 
vulgui conèixer noves perspectives 
despatriarcalitzades entorn cos i la 
sexualitat humana.
A càrrec de Georgina Mercader: 
terapeuta integral, ballarina holística 
i astròloga.

17h. Art Corner Dipòsit
     Exterior dipòsit de vehicles
(C/Ermita de la Salut)
Durant tota la tarda, graffiteres i 
muralistes de l’escena local deixaran 
el seu segell als murs del dipòsit 
de vehicles municipal, al costat del 
Camp de Mart.

17h. Taller d’elaboració del pa
     Camp de Mart
Aprèn a fer el teu propi pa amb un 
taller molt entretingut. Durada:2h
Inscripcions al punt d’informació de 
La iMAGInada al Camp de Mart.
Places limitades.
Col·labora: Cingle Vermell, associació 
per a la recuperació dels oficis antics.

17:30h. iMAGInARTE - Mercadet 
d’artesania, art i alimentació.
     Camp de Mart
Venda de productes artesans durant 
tota la tarda. Productores, il·lustrado-
res, dissenyadores, artesanes, biju-
teria... Aquí podreu trobar exposats 
articles de proximitat, ecològics i 
singulars. A més a més, podràs trobar 
xerrades i tallers oferts pels mateixos 
artesans! Informa’t a la web
www.laimaginada.cat
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17:30h. Jocs i tallers adaptats a la 
discapacitat visual.
     Camp de Mart – petita iMAGInada
Podràs escriure-hi el teu nom en 
Braile i també fer un circuit sensorial 
reconeixement objectes i olors... Vine 
i aprèn!! Col·labora: Miguel González

17:30h. Espai Familiar
     Camp de Mart – petita iMAGInada
Durant tota la tarda hi haurà un espai 
destinat per infants de 0-3 anys i 
famílies.

18:00h. Berenar! 
     Camp de Mart - petita iMAGInada 
Cocs i sucs naturals.

18h. Taller: Re-enjoia’t!
     Camp de Mart Art Corner Mart 
Vine a conèixer el món de la joiera 
contemporània. Aprèn a crear i reveu-
re les joies des d’un nou punt de vista 
i crea les teves pròpies peces.
Es recomana portar elements/mate-
rials que vulgueu reciclar/reutilitzar i 
moltes ganes de plasmar les vostres 
idees. By @raa_tuyo.
Taller limitat a majors de 14 anys.
Inscripcions a www.laimaginada.cat
Duració: 3 hores.

18h. Tast de productes apícoles
     Camp de Mart - Espai Tastets
Cata de productes apícoles: Us 
portarem diferents varietats de mels 
de casa nostra així com pol·len i 
pròpolis per poder degustar i conèixer 
les seves propietats organolèptiques, 
nutricionals i medicinals.
A càrrec de David Mallol deFlors del 
Brugent.
Inscripcions i pagament al punt d’in-
formació de La iMAGInada al Camp 
de Mart.
Places limitades.
Preu: 4€

18h. Gestació i moviment.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
Coneixerem una metodologia de 
preparació corporal, sensorial i emo-
cional per al part. Fonamentada en els 
coneixements anatòmics i psicològics 
que reforcen la confiança i la segure-
tat de cara un procés de part.
A càrrec d’Uma Zuasti: Terapeuta 
Corporal, formada en Metodologia 
del Part i Moviment i en Psicologia 
Perinatal
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18h. Taller i jam d’Acroioga.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 2
Veniu a conèixer i compartir l’acroio-
ga! Una fusió de ioga i acrobàcia on 
posaràs a prova l’equilibri i la con-
fiança en una mateixa i en les altres 
participants. Tant si no ho has provat 
mai com si n’ets experta és un bon 
dia per trobar- nos a l’aire lliure i 
volar totes juntes.
A càrrec de Paula Profitós.

19:30h. Tast de cervesa artesana
     Camp de Mart. Espai Tastets
La Castellera ens presenta un 
recorregut per diferents estils de 
cervesa descobrint l’origen, els ingre-
dients, característiques i mètodes 
d’elaboració.
Inscripcions i pagament al punt 
d’informació de La iMAGInada al 
Camp de Mart.
Places limitades.
Preu: 7€
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20:30h.  Espectacle Tager
Màgia-Clown
     Camp de Mart - Escenari Cabaret
Show divertit i participatiu, on petits i 
grans podran gaudir de les il·lusions, 
dels jocs de mans i sobretot dels 
disbarats d’un mag ben divertit i 
esbojarrat!

20:30h. Zona Gastronòmica 
     Camp de Mart
Fins ben entrada la matinada, dife-
rents propostes gastronòmiques amb 
les FoodTruck. Descobreix totes les 
propostes a www.laimaginada.cat 

22h. Concert de Kuzu
     Camp de Mart - Escenari Cabaret
Cúmbia feminista des de Benima-
clet (València). Volem ser un crit de 
sororitat i d’energia per a continuar 
construint juntes una societat més 
amable i habitable per a totes.

21:00h. Sopars de Món 
      Camp de Mart
Una bona manera de conèixer noves 
cultures és amb la panxa ben plena. 
Amb els Sopars del Món tindràs la 
possibilitat de provar menjars típics 
d’indrets llunyans molt a prop de 
casa!! 
El preu inclou beguda (aigua o vi) i 
postres. Preu: 6€.
Col·labora: Cooperació Tarragona i 
Creu Roja

19:30h. L’equilibri robat. Parlem 
de cicle menstrual en cercle de 
dones.
      Camp de Mart - Espai Fòrum 1
Ens trobem per compartir, en format 
cercle de dones, sobre tot allò que ens 
pot ajudar a tenir un cicle menstrual 
sa, perquè la regla no ha de fer mal!!! 
Vine i t’emportaràs algunes tècniques 
molt útils per al teu dia a dia.
A càrrec de Fanny Ulldemolins: 
terapeuta holística i facilitadora de 
cercles de dones.
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23:30h. Concert de The Golliards 
Collective.
     Camp de Mart - Escenari Cabaret
Banda que combina ska i jazz, partint 
de gèneres com el propi ska clàssic, 
rocksteady, soul, pop combinant-ho 
amb el jazz tradicional i el jazz llatí. 
El que proposen és agafar temes de 
jazz, soul i pop ja coneguts i trans-
formar-los en un format més ballable 
aprofitant el irresistible groove de 
l’ska més primerenc.

00:30h. Concert de Fetitxe 13
     Camp de Mart - La Plaça
Un projecte musical que neix el 2009 
de la mà de Joël Prieto Prats a.k.a. 
Ànima inquieta, mc i activista en pro 
del hip hop i la difusió de la contra-
cultura, comunicador i escriptor en 
constant aprenentatge. Des de nen 
demostra una sensibilitat especial 
i profunda passió per tot lo artístic, 
especialment la pintura i la literatura.

2:00h.Concert de Seikos
     Camp de Mart - La Plaça
Banda d’Ska i Reggae del Llobregat 
que presenten el seu primer treball 
discogràfic “Viaje al centro”. 
El directe no deixa 
a ningú indiferent, 
coreografies, 
interaccions amb 
el públic i moltes 
ganes de ballar! 

3:30h. Sessió de DJ am PD Peting. 
     Camp de Mart - La Plaça
Un duet de DJ que et faran ballar amb 
el seu show elèctric i innovador. Tot 
un referent en la ballaruga Tarrago-
nina.
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DISSABTE 10
10h. Art Corner Dipòsit
     Exterior dipòsit de vehicles 
    (C/Ermita de la Salut)
Durant tot el matí, graffiteres i mura-
listes de l’escena local deixaran el seu 
segell als murs del dipòsit de vehicles 
municipal, al costat del Camp de 
Mart.

10h. Art Corner Auditori
     Camp de Mart 
Durant tot el matí, graffiteres i mura-
listes de l’escena local deixaran el seu 
segell al mur de l’Auditori del Camp 
de Mart.

10:30h. iMAGInARTE - Mercadet 
d’artesania, art i alimentació. 
     Camp de Mart
Venda de productes artesans durant 
tot el matí. Productores, il·lustradores, 
dissenyadores, artesanes, bijuteria... 
Aquí podreu trobar exposats articles 
de proximitat, ecològics i singulars. A 
més a més, podràs trobar xerrades i 
tallers oferts pels mateixos artesans! 
Informa’t a la web www.laimaginada.
cat

11h. Activitats infantils i tallers 
creatius.
     Camp de Mart – petita iMAGInada
 Veniu a passar-ho bé amb les sorpre-
ses que us hem preparat!
Col·labora: AEiG Alverna i AEiG Xaloc

11h. Fes l’aleta castellera.
     Camp de Mart – petita iMAGInada
Inflable per fer i aprendre a pujar 
castells. 
Col·labora: Colla Jove Xiquets de 
Tarragona

11h. Espai Familiar
     Camp de Mart – petita iMAGInada
Durant tot el dia hi haurà un espai 
destinat per infants de 0- 3 anys i 
famílies.
 
11h. Del cos a l’art.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
Podreu gaudir d’una experiència 
vivencial, d’atenció i escolta, que 
donarà lloc a l’expressió, el joc i la 
creació. Una vivència artística d’expe-
rimentació a través del cos i l’art que 
ben segur ens endinsarà d’un mode 
molt creatiu en el procés de sensibilit-
zació i consciència.
A càrrec de Paola Cardona i Marta 
Palomo col·laboradores del Cercle 
Gestalt-TCI Tarragona.



- 13 - 

12:30h. Zona Gastronòmica 
     Camp de Mart
És l’hora del vermut! Acompanya’l 
d’alguna de les diferents propostes 
gastronòmiques de les FoodTruck. 
Més informació: www.laimaginada.cat

13:30h. The Feo’s Experience.
     Camp de Mart - Escenari Cabaret
Quartet tarragoní amb vocació 
popular. Jazz de carrer, xaranga de 
distàncies curtes, sense massa limi-
tacions ortodoxes. En cada actuació 
canvien: de vegades surten moments 
profunds, espirituals i d’altres frikis, 
gamberros i descarats. Els agrada es-
pecialment tocar a l’hora del vermut.

17h. Art Corner Dipòsit 
     Exterior dipòsit de vehicles
(C/Ermita de la Salut)
Durant tota la tarda, graffiteres i 
muralistes de l’escena local deixaran 
el seu segell als murs del dipòsit 
de vehicles municipal, al costat del 
Camp de Mart.

17h. Art Corner Auditori
      Camp de Mart 
Durant tota la tarda, graffiteres i 
muralistes de l’escena local deixaran 
el seu segell al mur de l’Auditori del 
Camp de Mart.

17h. Taller d’elaboració de pa
      Camp de Mart
Aprèn a fer el teu propi pa amb un 
taller molt entretingut.
Durada:2h Inscripcions al punt 
d’informació de La iMAGInada al 
Camp de Mart. Places limitades.
Col·labora: Cingle Vermell, associació 
per a la recuperació dels oficis antics.

11:30h. Taller familiar: De la Terra 
a l’arquitectura.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 2
Farem volar la nostra imaginació 
construint la casa dels nostres somnis 
amb terra, mitjançant mini-adobes 
que fabricarem nosaltres mateixes.
Taller per a nens/es de totes les edats 
(de 0 a 12 anys) i per als seus/ves 
acompanyants adults/es.
A càrrec de Mans a Terra, col·lectiu 
d’arquitectes especialitzades en 
bioconstrucció i sostenibilitat en 
busca d’una via alternativa per fer 
arquitectura.

11:30h. Taller: L’art comença
a casa!
     Camp de Mart - Art Corner Mart
Un pot de vidre, pintura i fil per 
aconseguir una torreta o un porta-es-
pelmes únic. Pintarem els pots i utilit-
zant la tècnica del macramé farem el 
suport per la nostra nova planta.
By Iris Cámara.  Taller limitat a majors 
de 14 anys.  Inscripcions a 
www.laimaginada.cat 
o al Punt d’Informació 
de La iMAGInada. 
Duració: 2 hores. 
Aforament limitat.
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17:30h. iMAGInARTE - Mercadet 
d’artesania, art i alimentació.
     Camp de Mart
Venda de productes artesans durant 
tota la tarda. Productores, il·lustrado-
res, dissenyadores, artesanes, biju-
teria... Aquí podreu trobar exposats 
articles de proximitat, ecològics i 
singulars. A més a més, podràs trobar 
xerrades i tallers oferts pels mateixos 
artesans! Informa’t a la web 
www.laimaginada.cat

17:30h. Jocs tradicionals reciclats
     Camp de mart - petita iMAGInada
Vine a jugar a jocs tradicionals amb 
materials reciclats. 
Col·labora: Aula de natura Les Espla-
nes - Xavier Bolta

17:30. Joc del jianzi i actuacions 
de ombres xineses.
     Camp de Mart- petita iMAGInada
Juga al joc tradicional de la Xina, el 
Jianzi! També sigues espectador de 
l’espectacle de les ombres xineses. 
Col·labora : Aula de Xinès a Tarragona 
i Asocicación de estudiantes e investi-
gadores Chinos de Tarragona

17:30h. Taller de sostenibilitat
      Camp de mart - petita iMAGInada
Activitat per transmetre una visió 
crítica sobre com afecta la contami-
nació.
Col·labora: Enginyers sense fronteres

17:30h. Espai Familiar
     Camp de Mart – petita iMAGInada
Durant tota la tarda hi haurà un espai 
destinat per infants de 0-3 anys i 
famílies.

18:00h. Berenar! 
     Camp de Mart - petita iMAGInada
Cocs i sucs naturals.

18h. Presentació de l'Exposició 
fotogràfica #NouEixampleCaraB.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
El col·lectiu Bandera Negra és una as-
sociació cultural constituïda al gener 
de 2016, a Tarragona. El seu objectiu 
principal és la difusió cultural a través 
de la fotografia i fent protagonistes 
de l’acció a les pròpies persones que 
habiten els barris. Concretament 
l’exposició que ens acompanyarà 
aquesta iMAGInada, és una obra en 
blanc i negre, realitzada per fotògrafs 
locals entre març i maig d’enguany a 
la ciutat de Tarragona.

18h. Taller i tast de croquetes
      Camp de Mart. Espai Tastets
Ets una fan de les croquetes? Les 
devores sense parar com deia Miquel 
Martí i Pol? Et fa cosa provar de fer-les 
a casa teva? Doncs és ben fàcil i amb 
aquest taller croquetil aprendràs com 
(i tots els trucs) fer unes meravelloses 
croquetes casolanes i amb productes 
que tenim totes a casa nostra. En 
farem de vegetarianes, de carn i ben 
arrebossades. També aprendrem trucs 
per a fregir-les bé, sense que rebentin 
o quedin congelades del centre!
Santi Fortuny Pamies es cuiner de 
professió al Casal Popular Sageta de 
Foc i cuiner militant a tots els àpats 
populars haguts i per haver. Sense 
bon menjar, tampoc hi ha revolució!
Inscripcions i pagament al punt d’in-
formació de La iMAGInada al Camp 
de Mart. Places limitades. Preu: 10€
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18:15h.Taula rodona - debat: 
Transformació social i 
comunitària a través de l’art.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
En la present taula rodona-debat 
comptarem amb exemples de projec-
tes o accions que utilitzen diferents 
disciplines artístiques per dur a terme 
processos de transformació social. En 
totes les experiències presentades, 
l’art és l’eix vertebrador d’una acció 
important de lluita. La creació artísti-
ca esdevé una eina de canvi i un espai 
de transformació on els i les protago-
nistes són la pròpia comunitat.

· CreActives: Veïnes, art i transforma-
ció. Aquest col·lectiu ens oferirà una 
reflexió sobre l’experiència d’inter-
venir en l’espai urbà des del veïnatge 
utilitzant l’art com a vincle per 
generar discurs i identitat.

· El Far Cooperatiu: L’art com a 
eina per donar veu a les persones 
invisibles. En el Taller de Creativitat 
i Disseny d’El Far Cooperatiu i la 
Fundació Topromi, les persones amb 
diversitat poden, a través de l’art 
i el disseny gràfic, mostrar la seva 
manera d’entendre el món i les seves 
capacitats. Totes les persones podem 
ser part activa, generadores del canvi 
de mirada que necessitem per trans-
formar l’entorn. A càrrec de Cristina 
Rodríguez.

· Versembrant: Filosofia de la praxi 
feta rap. Fetitxe 13, ens presentarà 
Versembrant, una escola popular 
itinerant. Un projecte que pretén 
fomentar la consciència crítica del 
jovent, mitjançant l’art urbà i el hip 
hop. Els tallers de rap, de producció 
i d’arts plàstiques (sobre racisme, 
xenofòbia, sexisme...) aspiren a posar 
l’estètica al servei de la crítica, en un 
procés creatiu del qual els protagonis-
tes no són els talleristes sinó aquells 
que creant i repensant el seu entorn 
s’autotransformen en el procés.

· Payasos en Rebeldía: El Clown en 
temps de guerra. Iván Prado, director 
de Festiclown i fundador de “Payasos 
en Rebeldía” ens explicarà la seva tra-
jectòria durant 15 anys duent a terme 
accions reivindicatives per camps 
de persones refugiades de Palestina, 
Líban, Sàhara, Grècia, Sèrbia, França.
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18:30h. Taller de reflexologia
a les mans
      Camp de Mart - Espai Fòrum 2
Podreu conèixer els principis de la 
reflexologia i com ens pot ajudar en 
el nostre dia a dia. Es tracta d’un auto-
tractament en set passos, molt pràctic 
que ens permetrà recuperar d’una 
manera senzilla el nostre equilibri en 
moments de fragilitat. 
A càrrec de Silvia Ferré, reflexòloga i 
aromaterapeuta.

18:30h. The art happens Vol. 1
     Camp de Mart - Art Corner Mart
Des de la sospita que l’art succeeix, 
vine i participa de la primera part 
d’aquesta creació multidisciplinar i 
col·lectiva.

19.30h. Parlem-ne
     Camp de Mart - Punt Lila i Multi-
color de la Plaça.
“Què és tot això del gènere que ara 
està tan de moda?”,”Sexe i gènere són 
el mateix?”, “Tu què ets?” Resolem 
dubtes i aclarim conceptes

19:30h. Tast de vins
     Camp de Mart. Espai Tastets
Un any més la cellerera Montse Veses 
i Ferrer, ens proposa una selecció 
especial de vins, en aquesta ocasió de 
Mallorca, per descobrir els secrets del 
món del vi a través dels sentits: els 
aromes, els gustos i les textures. De 
la mà de la Montse aprendrem, entre 
totes, a diferenciar i apreciar tots els 
matisos així com gaudir d’aquest 
producte tant nostre.
Inscripcions i pagament al punt d’in-
formació de La iMAGInada al Camp de 
Mart. Places limitades. Preu: 8€

20:30h. Zona Gastronòmica 
     Camp de Mart
Fins ben entrada la matinada, dife-
rents propostes gastronòmiques amb 
les FoodTruck. Descobreix totes les 
propostes a www.laimaginada.cat

21:00h. Sopars de Món  
     Camp de Mart
Una bona manera de conèixer noves 
cultures és amb la panxa ben plena. 
Amb els Sopars del Món tindràs la 
possibilitat de provar menjars típics 
d'indrets llunyans molt a prop de 
casa!! El preu inclou beguda (aigua o 
vi) i postres. Preu: 6€.
Col·labora: Cooperació Tarragona i 
Creu Roja

21:30h. Concert de Joan Masdéu
     Camp de Mart - Escenari Cabaret
Joan Masdéu presenta la gira d'In-
nocents, el seu tercer disc en solitari 
després de Whiskyn’s, banda que va 
liderar durant tota la seva trajectòria. 
Torna als escenaris amb un disc inne-
gable, farcit de fantàstiques cançons 
pop de melodies exquisides, que 
suposa un retorn a l’essència musical 
i personal de l'artista de Reus.
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23h.  Afará Ancestors.
      Camp de Mart - Escenari Cabaret
Una trobada entre la cultura africana 
i afrocubana. “Un pont musical, cultu-
ral i emocional, que uneix el present 
amb els nostres ancestres”. Una 
idea original de Luis Cojal, contra-
baixista cubà, que després d’unir-se 
al percussionista Baba Maiga i la 
seva carabassa, va trobar en el ngoni 
de Adama Kone el spo perfecte per 
aquest projecte.

00:30h. La orquesta Tumultuosa. 
     Camp de Mart - La Plaça
Grup de bachata rebel/feminista del 
Bages. Speed bachata tunejada, hard 
cumbia edulcorada o cha cha chá 
fusió són algunes de les etiquetes 
estilístiques que els hi podem
 posar. En fi, fan ballar la penya, a 
totes hores, amb lletra reivindicativa, 
congas i bona bachata!

2h. Radio Reggae.
      Camp de Mart - La Plaça
Con un nuevo formato Electro-Acústico 
se presenta en el panorama musical 
tras toda la experiencia de la banda de 
mestizaje de Barcelona Zulú 9.30, con 5 
discos de estudio y a lo largo de más de 
15 años actuando en los mejores escena-
rios de toda Europa.

03:30h. The art happens Vol. 2 
     Camp de Mart - Art Corner Plaça
Des de la sospita que l’art succeeix, vine 
i participa de la segona part d’aquesta 
creació multidisciplinar i col·lectiva.

3:30h. Sessió de DJ Feréstec
(aka Chisao)
     Camp de Mart - La Plaça
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DIUMENGE 11

10h. Art Corner Dipòsit
     Exterior dipòsit de vehicles 
    (C/Ermita de la Salut)
Durant tot el matí, graffiteres i mura-
listes de l’escena local deixaran el seu 
segell als murs del dipòsit de vehicles 
municipal, al costat del Camp de 
Mart.

10:30h. iMAGInARTE - Mercadet 
d’artesania, art i alimentació. 
     Camp de Mart
Venda de productes artesans durant 
tot el matí. Productores, il·lustradores, 
dissenyadores, artesanes, bijuteria... 
Aquí podreu trobar exposats articles 
de proximitat, ecològics i singulars. A 
més a més, podràs trobar xerrades i 
tallers oferts pels mateixos artesans! 
Informa’t a la web www.laimaginada.
cat

11h. Espai Familiar
     Camp de Mart – petita iMAGInada
Durant tot el dia hi haurà un espai 
destinat per infants de 0- 3 anys i 
famílies.

11h. Classe de Kundalini Ioga 
per alleugerir-se de l’estrès i la 
pressió externa.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 2
Experiència pràctica d’exercicis i 
assanes de ioga proposades per a 
Yogui Bhajan per a alliberar tensions 
pròpies que faciliten mantenir-se 
calma.
Es recomana tenir més de 16 anys, 
roba còmoda, portar una estora o 
tovallola i un fulard o mocador per 
realitzar els exercicis.
A càrrec de Sió Santaulària, profes-
sora de Kundalini Ioga certificada per 
l’AEKY. Centre de Ioga i Atenció Plena 
IoSóc.

11h. Les proves de la petita.
Mini gimcana.
     Camp de Mart - petita iMAGInada
Supera les diferents proves!

11h. Aterra amb el paracaigudes.
     Camp de Mart - petita iMAGInada
Juga amb els diferents jocs que per-
met el paracaigudes!
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11:30h. Desmuntant el pensament 
monògam per construir xarxes 
afectives.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 2
La XAR, Xarxa d’Amors Rurals, ens 
oferirà aquest espai de seguretat 
on, entre totes, podrem qüestio-
nar-nos maneres de fer i de pensar i 
compartir vivències i inquietuds vers 
les relacions afectives. Cal comentar 
que l’objectiu de la XAR és “crear fora 
de l’àrea metropolitana una xarxa 
d’espais de relació, pensament i 
diàleg al voltant de les no-monogà-
mies ètiques, en col·laboració amb tot 
l’espectre de lluites afins, tot posant 
al centre de la mirada els espais 
feministes, LGTBI+, queer i anticapi-
talistes”.

12h. Mercadet d’intercanvi
     Camp de Mart
Espai per donar segona vida als objec-
tes que tenim a casa, sense necessitat 
de l’ intercanvi econòmic.
Més informació i inscripcions:
www.laimaginada.cat

12:30h. Cercle de cant de mantres 
i música medicina.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
Una meditació a través de la música, 
un espai de sanació a tots els nivells, 
és viure l’experiència d’estar presents 
aquí i ara en un cercle on totes les 
veus participen activament.
A càrrec de Pilar i Amanda.

12:30h. Zona Gastronòmica
     Camp de Mart
És l’hora del vermut! Acompanya’l 
d’alguna de les diferents propostes 
gastronòmiques de les FoodTruck. 
Més informació: www.laimaginada.cat 

13:30h. Sessió DJs iMAGInaris.
     Camp de Mart - Escenari Cabaret
En 11 edicions de la iMAGInada han 
passat des de Txarango a Mafalda, de 
l’Skalari a Bemba Saoko, de Malaka-
ton a Extracto de Lúpulo. Sessió on 
farem el repàs de la nostra història i 
el que calgui per ballar-la.

17h. V Fira d’Entitats
     Camp de Mart - Espai Fòrum
Un espai dedicat a les entitats que 
duen a terme projectes o accions al 
Camp de Tarragona, i volen donar a 
conèixer la seva tasca per tal d’enfor-
tir vincles entre diferents agents asso-
ciatius del territori. Així com, generar 
un espai de presa de consciència i 
sensibilització cap a la ciutadania.

17h. Taller d’elaboració del pa
     Camp de Mart
Aprèn a fer el teu propi pa amb un 
taller molt entretingut. Durada: 2h
Inscripcions al punt d’informació de 
La iMAGInada al Camp de Mart.
Places limitades.
Col·labora: Cingle Vermell, associació 
per a la recuperació dels oficis antics.
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17h. Construcció d’instruments 
amb materials naturals
     Camp de Mart
Una nou i una castanya, una canya i 
un lligam...diverses peces a la natura 
són font d’inspiració per cercar i 
produir una sonoritat increïble i del 
tot divertida. Reuneix un bon grapat 
de materials que et faran descobrir 
nous sons.
A partir de 12 anys.
A càrrec d’Albert Margalef
Coorganitza: Servei Municipal Tarra-
gonaJove Més info i inscripcions a 
www.tarragonajove.org

17h. Art Corner Dipòsit 
     Exterior dipòsit de vehicles
(C/Ermita de la Salut)
Durant tota la tarda, graffiteres i 
muralistes de l’escena local deixaran 
el seu segell als murs del dipòsit 
de vehicles municipal, al costat del 
Camp de Mart.

17:30h. iMAGInARTE - Mercadet 
d’artesania, art i alimentació.
     Camp de Mart
Venda de productes artesans durant 
tota la tarda. Productores, il·lustrado-
res, dissenyadores, artesanes, biju-
teria... Aquí podreu trobar exposats 
articles de proximitat, ecològics i 
singulars. A més a més, podràs trobar 
xerrades i tallers oferts pels mateixos 
artesans! Informa’t a la web
www.laimaginada.cat

17:30h Taller de jardineria
     Camp de Mart - petita iMAGInada
Col·labora: Mirades desenfocades

17:30h Taller de sorra del Senegal
     Camp de Mart- petita iMAGInada
Pots practicar la tècnica tradicional 
del Senegal que consisteix en pintar 
quadres amb arena de diferents co-
lors. Col·labora: Associació Coopera-
ció Activa del Camp de Tarragona

17:30h. Espai Familiar 
     Camp de Mart – petita iMAGInada
Durant tota la tarda hi haurà un espai 
destinat per infants de 0-3 anys i 
famílies.

17:30h. Juga al comerç just!
     Camp de Mart – petita iMAGInada
Descobreix quines alternatives tenim 
de comerç just amb el joc de l’oca, 
una sopa de lletres i les set diferèn-
cies. Col·labora: Setem Catalunya 
i Cooperació de l’Ajuntament de 
Tarragona

18:00h. Berenar! 
     Camp de Mart - petita iMAGInada 
Cocs i sucs naturals. 
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18h. Taula rodona - debat: 
Adolescents i joves migrants no 
acompanyats: de l’estigma a la 
vulneració de drets.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 1
La finalitat d’aquesta taula rodo-
na-debat és posar sobre la taula la 
realitat en la que es troben els i les 
joves migrants no acompanyats. Així 
com també els i les professionals del 
sector que treballen en un context, en 
gran part, caracteritzat per mancan-
ces estructurals de les administra-
cions públiques. Aquesta situació 
sovint desencadena en processos de 
racisme, estigmatització i vulneració 
de drets d’aquest col·lectiu.

· Joves i adolescents migrants no 
acompanyades: donem veu a les 
protagonistes del procés migratori a 
través de les seves pròpies històries 
de vida.

· Nil Martínez, educador social: Mites 
i realitats entorn les adolescències i 
joves immigrants no acompanyats. 
Contextualització de la situació que 
viu el col·lectiu de joves i adolescents 
que essent menors emprenen un 
procés de migració sols. Basant-se en 
la seva experiència professional com 
a educador social podrem conèixer 
un anàlisi que abarca aspectes com 
la decisió d’emprendre un procés 
migratori, dificultats, procés de dol, 
etc. Fins a d’altres aspectes de caire 
més social com l’estigmatització que 
viuen, la criminilització, la cronifica-
ció d’aquesta situació d’emergència 
o el racisme institucional que està 
esdevenint.

· Albert Parés, Noves Vies: Els menors 
immigrants i la manca de drets. Els 
menors estrangers són per sobre 
de tot menors i han de gaudir dels 
mateixos drets que els menors cata-

lans i qualsevol menor vingui d’on 
vingui. Hem de mirar la Convenció 
dels drets del Nen de Nacions Unides 
i aplicar-la.

18h. Taller i tast de “Melmelades 
salvatges ecològiques”  
     Camp de Mart - Espai Tastets
Verol Obrador Ecològic ens presenta 
diferents melmelades eco, elaborades 
a partir de la recol·lecció silvestre 
manual a la serra del Montmell al 
Baix Penedès dels fruits que trobem 
a les vores de les vinyes en finques 
ecològiques, acompanyades d’altres 
degustacions i vi. Inscripcions al punt 
d’informació de La iMAGInada al 
Camp de Mart. Places limitades. 
Preu: 6€

18:30h. Integritat energètica a 
través dels 5 elements o Forces 
primals de l’Univers.
     Camp de Mart - Espai Fòrum 2
Despertarem els beneficis d’aquests 
5 elements: Foc, Terra, Aire, Aigua i 
Vida. I, els integrarem en els nostre 
cos i alma per estar oberts al fluir de 
la seva energia.
A càrrec de Ashanka, formador en 
Trino, ex-professor en tècniques 
integradores de la URV i la UAB, Bio- 
comunicador i Entrenador Nacional 
de Gimnàstica.
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DILLUNS 12
13:30h. Fi de festa amb música, 
ball i tot el que convingui per 
acomiadar la 11a edició de
La iMAGInada 
     Camp de Mart - Escenari Cabaret

14h. Dinar popular
     Camp de Mart

18:30h. Taller: El món del tattoo 
     Camp de Mart - Art Corner Mart
Introdueix-te en la història i la cultura 
d’aquest art mil·lenari, parlem del 
tatuatge des dels seus orígens!
By Old Roots Tattoo.

19:30h. Taller i tast de patés 
vegetals amb plantes aromàtiques
     Camp de Mart. Espai Tastets
El projecte La Silvestrina ens explicarà 
receptes i aprendrem a fer alguns pa-
tés gustosos i vegetarians amb poniol, 
espígol, all silvestre i altres plantes. 
Mentre els tastem i refresquem amb 
una beguda especiada. Inscripcions i 
pagament: al punt d’informació de La 
iMAGInada al Camp de Mart.
Places limitades.

19:30h. El teló violeta
     Camp de Mart - Punt Lila i Multico-
lor de la Plaça.
Treballem les violències sexistes en 
l’entorn jove a través del teatre i de les  
dinàmiques participatives 

20:30h. Zona Gastronòmica
     Camp de Mart
Fins ben entrada la matinada, dife-
rents propostes gastronòmiques amb 
les FoodTruck. Descobreix totes les 
propostes a www.laimaginada.cat

20:30h. Dr. Dubwiser Hi-fi 
     Camp de Mart - Escenari Cabaret
Serà el soundsystem encarregat de 
sonoritzar i fer-nos ballar amb les 
seves produccions a ritme de reggae 
i les versions dub mesclades en di-
recte, sempre amb formats totalment 
analógics. Per a qui no ho conegui, el 
soundsystem és, a més d’un equip de 
so artesanal i autoconstruït, un espai 
on trobar-se, compartir, ballar i difon-
dre missatges i actituds conscients 
amb el món que ens envolta. All tribes 
are welcome!

22h. Concert de Rise Up. 
     Camp de Mart - Escenari Cabaret
Associació Reggae Girona. Música 
combativa i reivindicativa, a més 
d’unificadora, aquestes qualitats han 
fet que el Reggae sigui una música 
global on tothom i pot trobar l’esperit 
de lluita sigui d’on sigui. Rise Up 
seguint l’esperit del Roots Reggae ori-
ginal no només es mou per un interès 
musical o festiu, sinó per promoure 
una cultura de sostenibilitat, de res-
pecte cap a la natura, de consciència 
de l’entorn i d’unitat.
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DILLUNS 12

AGRAIMENTS
Volem donar les gràcies a les persones i entitats que feu possible que tot això 
sigui una realitat.

 GRÀCIES a totes les que participeu en la programació.
 GRÀCIES a les que cediu material.
 GRÀCIES al públic que ompliu els jardins del Camp de Mart.
 GRÀCIES a les voluntàries, principals protagonistes d’aquest 
 festival sociocultural.

GRÀCIES a totes per fer realitat la 11a edició de La iMAGInada!

Des de la iMAGInada lluitem perquè les persones siguem les protagonistes d’un 
model social basat en la solidaritat i el recolzament. Aquestes dues maneres de 
fer són el motor per aconseguir una societat més conscienciada i justa. Un altre 
model social és possible, i nosaltres apostem per aconseguir-ho.

Treballem des de l’autogestió, que és una eina que fa possible organitzar-nos i 
lluitar contra el model social preestablert . A la iMAGInada ens agrada treballar 
per ser un espai de creació de noves experiències col·laboratives on l’intercanvi 
enriqueixi  totes les persones a partir de les diferents formes de suport, treball 
i participació.

És per això que obrim una borsa de col·laboració on hi capiguem totes. Animem 
a totes aquelles persones que durant aquets 5 dies volen ajudar a fer créixer el 
projecte a partir de la observació i la reflexió. Això ens nodreix  a totes i ens fa 
evolucionar, però també ajuda a fer d’aquest esdeveniment un espai crític i de 
creixement personal.

Com pots col·laborar?
A la iMAGInada pots col·laborar de diverses maneres mentre succeeix el 
festival o en temps de preparació d’aquest. Pots ser voluntària durant els 5 
dies de festival, oferir alguna formació a les organitzadores, fer una aportació 
econòmica o ser creativa i aportar allò que se us acudeixi per millorar!

info@laimaginada.cat
www.laimaginada.cat

PARTICIPA

..
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COL LABORADORS.

COL LABORACIO ESPECIAL. ´
Birra Kesse iMAGInada

Amb la col·laboració amb Cerveses Kesse, tindrem una edició especial i 
limitada durant aquesta edició. Demana-la a la barra!

Microcerveseria, cervesa artesanal de Tarragona. 

COL LABORADORS ESTRUCTURA 

I DECORACIO

.
´

COL LABORACIO 

BARRA
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COL LABORADORS ESPAI FORUM. `

COL LABORACIO 

ART CORNERS

. ´COL LABORACIO 

BARRA

. ´
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#LaiMAGInada2019

www.laimaginada.cat


