Col·laboradors institucionals
Col·laboració especial

Cervesa Kesse Imaginada
Amb la col·laboració ambCerveses Kesse, tindrem una edició especial i limitada
durant La iMAGInada2022. Demana-la a la barra!
Microcerveseria, cervesa artesanal de Tarragona.

Col·laborador
Comunicació
Col·laboradors
Estructura
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Col·laboradors
Programació

Benvinguda 22
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 comunitari 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.
GRÀCIES a totes les que participeu en la programació
GRÀCIES a les qui ens cediu material.
GRÀCIES al públic que omplin els jardins del Camp de Mart
GRÀCIES a les voluntàries, principals protagonistes d’aquest festival
GRÀCIES a totes per fer realitat la 14a edició de La iMAGInada
Sigueu benvingudes a La iMAGInada, Espai per a la Llibertat d’Expressió.
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Divendres 12

19:00 h. Cercavila de la iMAGInada
amb l’actuació d’Alea teatre i la
Xaranga Pujats de to
Itinerant (De la Pl. del Fòrum fins al
Camp de Mart passant per C. Merceria,
Carrer Major, Plaça de la Font, Carrer del
Portalet, Rambla Vella i Via de l’Imperi)

22:30 h. La Kultural

Camp de Mart - Espai La Plaça
7 hores de dj’s i música en viu a càrrec
d’AKA (Associació Kultural Alternativa)
amb KARLIXX: resident del Caníbal a
la Sala Apolo de Bcn. SENYOR OCA:
un dels referents de la música hip hop/
bass en català. KUNGFUSED: Un live set
amb la mítica MPC, una fusió d’estils
única. SLICE: barreja entre el hip hop,
el breakbeat i jungle, divertit i enèrgic!
Per últim comptarem amb els dj’s de
La Kultural.

20:30 h. Espectacle inaugural amb:
Camp de Mart - Espai La Plaça

ATLANTIS de la Cia Alea Teatre.
Animació itinerant amb música.
KM0 a la carta de la Cia. El Tingladu.
Teatre de km0 i circ amb verticals, màstil
xinès, roda cyr i corda aèria.
Las de hoy. Yo-Yo.
Espectacle de música i dansa que ens
parla de la necessitat de sortir de la
dualitat imposada del binarisme.
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22:30 h. Dr. Dubwiser Showcase

Camp de Mart - Espai Cabaret
Live dub. El nostre Doctor analògic ens
presentarà alguns dels nous treballs
enregistrats al seu estudi. Amb la
participació en directe dels músics
Dasplanta, warm up de Reus Reggae
Rockers i algunes sorpreses més. All
tribes are welcome!

Dissabte 13

10:30 h. Mercadet d’artesania i art
Camp de Mart - Espai iMAGInARTE
Productores, il·lustradores,
dissenyadores, artesanes, bijuteries...
Aquí podreu trobar exposats articles
de proximitat ecològics i singulars.
Davant la producció uniformitzada de la
indústria, productes d’artesania pròpia!

11 h.Taller de cistelleria per infants
o famílies.

Camp de Mart - Espai Muralla
Aprendrem a fer un petit cistell de fibres
naturals amb la tècnica tradicional. A
càrrec d’una colla de cistellaires de
Tarragona.

11 h. No dansis sol - Taller
Intergeneracional de dansa amb
Marta Casals

Camp de Mart - Espai Bassa
No dansis sol! És un projecte per
apropar la dansa a un públic familiar i
intergeneracional. Sessions per apropar
la dansa creativa a tota la família.
Utilitzant l’expressió corporal, el joc i la
música per a descobrir el cos i les seves
possibilitats de moviment.
En aquest cas, els descobriments són
acompanyats pels familiars, enfortint
els vincles adults – infant i aprenent tots
alhora, noves formes de comunicació.
Recomanat a famílies amb infants a
partir de tres anys.

Petita iMAGInada
11:30 h. Cercle de dansa africana

Camp de Mart - Espai Cabaret
Aquest taller desenvolupa un cercle de
‘trance’ de moviment continu, sense parar,
al ritme dels beats africans. Prepara’t
per suar, connectar i fluir. Construirem
diverses seqüències de moviment
mentre fluïm de manera guiada d’un
moment a un altre. Farem sons amb el
nostre cos, serem alegres i ens sentirem
energètiques i, al final, potser farem
ploure i tot. Taller obert a tothom, ofert
per la ballarina africana contemporània a
càrrec de Nikhita Winkler.

Petita iMAGInada
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12 h. Contacontes i taller amb Al
Camp Residu Zero.

Camp de Mart - Espai Bassa 2
lectura d’un conte, anomenat ‘La petita
muntanya’ creat per una de les mostres
membres, i a continuació crearem una
torreta a partir d’una ampolla de plàstic i
plantarem una pipa de gira-sol.

Petita iMAGInada

13 h. Vermut amb la Sweet Soul
Music

Camp de Mart - Espai Cabaret
Col·lectiu tarragoní dedicat a la música
negra on ens brindaran un reguitzell de
ritmes per no parar de ballar. La crew
de selectors més dolços i picants de la
nostra petita contrada. Give it up!

18 h. Fòrum Amb mirada de bruixa

Camp de Mart - Espai Cabaret
Taula d’experiències on quatre dones
ens compartiran els seus coneixements,
connectats amb els sabers pels quals
moltes dones van ser perseguides i
mortes per practicar la bruixeria entre els
segles XV i XVII.
Tindrem amb nosaltres a la Glòria
Balada, experta en educació menstrual,
reflexionarem amb ella sobre mites i
creences de la menstruació compartint
les nostres experiències per tal de crear
coneixements compartits, la Vanessa
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Callejón, doula, ens parlarà sobre la
seva tasca d’acompanyament holístic a
totes les etapes de la maternitat, Anaïs
Estrems
compartirà
coneixements
sobre plantes silvestres autòctones i les
seves propietats curatives, i la Georgina
Mercadé, que ens parlarà de plaer,
autoconeixement i sexualitat.
Començarem amb una presentació dels
projectes i hi haurà espais més íntims
on poder escoltar i compartir amb
cadascuna de les expertes.

18 h. Taller per infants amb Cía.
Shiu·Shiu

Camp de Mart - Espai Bassa
Experimentació corporal a través del
teatre. Crearem històries plenes de
personatges amb aventures tan diferents
com mitjons hi ha al món sencer. Com
deu ser caminar per sobre d’una gelatina
gegant? Plegades ho descobrirem!

Petita iMAGInada

18:30 h. Taller de mecànica bàsica
de bicicletes a càrrec de L’Escamot
Cooperativa.

Camp de Mart - Espai Bassa 2
En aquest taller farem un repàs
dels aspectes més importants en el
manteniment i reparació de la nostra
bicicleta. Aprendrem a netejar i tenir cura
de la nostra bici per evitar un desgast
prematur de les peces i a resoldre les
avaries més comunes, una punxada o un
ajustament de frens.

18:30 h. Tastet de gintònics

Camp de Mart - Espai Muralla
Taller de gintònics impartit per Jordi
Vizcarro, cockteler i sommelier del
Pachito Lounge.Vols conèixer la història
i els secrets del combinat més famós?
Tastarem 5 mitjos gintònics i aprendrem
a preparar-los.
Preu: 15 €
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat

20:15 h.Teatre familiar amb
Genovesa Narratives Teatrals
El carrer del mar

Camp de Mart - Espai Bassa
Al carrer del Mar no hi ha semàfors; la
gent s’atura quan vol. El carrer enfila
entre la fina línia de l’aigua i una filera de
cases amb gust de sol, cel i sal. Al carrer
del mar s’expliquen set-centes trenta
històries a l’any; dues per dia. Sempre les
mateixes 730 històries, però mai no són
iguals.

Petita iMAGInada
20:30 h. Sopars del Món

Camp de Mart - Espai La Plaça
Una bona manera de conèixer noves
cultures és amb la panxa ben plena. Amb
els Sopars del Món tindràs la possibilitat
de tastar menjars típics d’indrets llunyans
molt a prop de casa! El preu inclou
beguda (aigua o vi) i postres.
Preu: 7 €
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20:45 h. Teatre de l’Oprimit amb
Grup de Teatre de les Oprimides
La Guitza
Atletes del precari

Camp de Mart - Espai Cabaret
Lupe té una vida precària i l’únic que
rep són més i més exigències, entrant
en una espiral de la qual no sap sortir.
T’atreveixes a buscar alternatives per
ajudar-la(nos) a sortir d’aquest bucle on
viu?

21 h. Vespre a la plaça

Camp de Mart - Espai La Plaça

21:00 h. Improsia.
Espectacle d’improvització.
21:45 h. Espectacle de Cabaret Aeri
22:00 h. Concert de Clare and the
Noise. Grup de swing i ska amb un llarg
recorregut i reconeixement pels majors
festivals de música europeus.
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23 h. Concert de Canciones de
Nadie

Camp de Mart - Espai Cabaret
L’artista valenciana Laura Socaixina,
autora de lletres carregades de poesia,
força i realitat ofereix amb la seva
peculiar veu en cada concert una
sinceritat irresistible omplint d’energia a
tots els presents.

00 h. Concert de Tesa. Rap d’arrel

Camp de Mart - Espai La Plaça
TESA és una rapera del poble
d’Almussafes (en la comarca valenciana
de la Ribera Baixa), amb un estil únic que
l’ha portada a liderar una escena urbana
valenciana en creixement i expansió
constants. La seva música, que barreja
rap, hip-hop clàssic, música electrònica,
música tradicional i altres influències
urbanes, parteix de tres constants
fonamentals: arrels, feminisme i festa.

01 h. Concert de Bewis de la Rosa

Camp de Mart - Espai Cabaret
La Bewis investiga a partir del concepte
de “Rap rural” i presenta una proposta
molt diferent de l’escena urbana
convencional. Al seu discurs observem
la presència del pensament crític, el
transfeminisme, la memòria històrica i la
salut mental, partint de l’amor i l’art com
a eines de transformació social, tenint
sempre present el món rural.

03 h. Punxa discs Marilen. Dona
als plats

Camp de Mart - Espai La Plaça
Punxant Garage/ punk i rock / powerpop.

02 h. Concert de Sobre mi gata

Camp de Mart - Espai La Plaça
Mentre el món accelera cap a l’aniquilació
consumista i la fusió amb les xarxes i les
pantalles digitals, apostem per aterrar
un futur incert a través d’un estil musical
que hem definit postcúmbia maquinera.
Un bombo que, bategant a 70 Hz, ens
recorda qui som, ens abraça i escalfa.
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Punt d’informació
Espai
Bassa
Espai
Bassa 2
Espai
Muralla

Punt lila i
multicolor
Zona Gastronòmica
Lavabos
Accés amb cadira
de Rodes

Espai
Cabaret

Arts Escèniques

Espai
iMAGInARTE

Xerrades/Tallers

Espai
Plaça
Escenari

Servei de Bar
Mercadet
d’artesania
Zona de concerts
Accés i sortides
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Diumenge 14
10:30 h. Mercadet d’artesania i art
Camp de Mart - Espai iMAGInARTE
Productores, il·lustradores,
dissenyadores, artesanes, bijuteria...
Aquí podreu trobar exposats articles
de proximitat, ecològics i singulars.
Davant la producció uniformitzada de la
indústria, productes d’artesania pròpia!

10:30 h. AEiG Alverna

Camp de Mart - Espai Muralla
Jocs i activitats per infants.

Petita iMAGInada

11 h. Gestalt i Creativitat

Camp de Mart - Espai Bassa
Des d’un abordatge de la Teràpia Gestalt,
et convidem a la presa de consciència
a través de l’experiėncia. Portar roba
còmoda, màrfega i aigua. Faciliten Marta
Palomo (terapeuta Gestalt Corporal
Integrativa) i Paola Cardona (terapeuta
Gestalt i llicenciada en Belles Arts).

11:30 h. Taller d’il·lustració amb
Marina Roda i Valen Via

Camp de Mart - Espai Muralla
T’agrada el cinema i l’animació? Vine a
crear un taumátrop amb nosaltres! Una
joguina que permet unir dues imatges
convertint-les en només una. D’aquesta
manera aprendrem a narrar històries
amb imatges tal com es feia a principis
del segles XX. T’apuntes?

Petita iMAGInada
11:30 h. “I quan ballàvem, en
cercle, la gent tenia por.”

Camp de Mart - Espai Bassa 2
Ens reunim per parlar sobre rituals,
ceremònies i la força del cercle. Potser,
entremig, ens obrim a experimentar,
plegades, què pot arribar a passar
quan ballem juntes en cercle. A càrrec
de Fanny Ulldemolins de Naturalment
(@naturalmentcsc).

13 h. Espectacle infantil amb la Cia
Bababoom
Les aventures de la Bababoom
Camp de Mart - Espai Cabaret
La Bababoom comença el seu viatge
per descobrir llocs nous. En aquest
viatge farà amigues noves que també
l’acompanyaran. Amb l’ajuda de la
capseta màgica viurà una experiència
inoblidable. Amb ella, coneixerem
llengües noves i construirem un un petit
món màgic i especial. El nostre petit món,
el món de la Bababoom.
Signa i viu, balla i riu!
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18 h. Tastet de vi

Camp de Mart - Espai Muralla
Un any més torna el tast de vins de la mà
de Montse Veses Ferrer. Ens proposa fer
un viatge als orígens de la seva família.
Tastarem quatre vins diferents.
Preu: 8 euros
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat

18 h. Presència, contacte,
moviment i joc.

Camp de Mart - Espai Bassa
Un espai per compartir en família. Una
trobada per experimentar la suavitat del
contacte, la mirada, el joc, el moviment,
les emocions i obrir el cor. És necessari
portar roba còmoda, una o dues
màrfegues per família i moltes ganes de
compartir. A càrrec de Gabriela Fabón,
Terapeuta Gestalt i Terapeuta Corporal
Integrativa (@cercletarragona)

Petita iMAGInada
18:15 h. Pocions d’estiu i varetes
màgiques amb La Silvestrina

Camp de Mart - Espai Bassa 2
Tenim recursos naturals que ens poden
ajudar a l’estiu. Farem un oli calmant per
a picades i diverses afeccions de la pell.

Petita iMAGInada
Petita iMAGInada
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19:30 h. Mercadet d’artesania i art
Camp de Mart - Espai iMAGInARTE
Productores, il·lustradores,
dissenyadores, artesanes, bijuteria...
Aquí podreu trobar exposats articles
de proximitat, ecològics i singulars.
Davant la producció uniformitzada de la
indústria, productes d’artesania pròpia!

20:15 h. Espectacle de màgia amb
Mc Guay i Defranc

Camp de Mart - Espai Cabaret
Dos amics s’uneixen per a il·lusionar a
nens i adults. Mc Guay ens portarà part
de l’exquisida màgia familiar i els seus
grans jocs amb cordes. Defranc amb el
seu mentalisme i close up ens portarà a
veure part d’allò més profund de la nostra
ment. Màgia familiar i personal, des del
nostre cor a la vostra ment.

Petita iMAGInada

20:30 h. Sopars del Món

20 h. Taula Rodona: «La dona
en els balls parlats del Camp de
Tarragona»

Camp de Mart - Espai Bassa
En les darreres dècades les dones han
anat assumint un paper més destacat
en el món dels balls parlats, un àmbit
de la cultura popular —com tants
altres— històricament protagonitzat per
homes. També s’han recuperat antics
balls parlats que s’han reinterpretat en
l’actualitat amb una lectura feminista.
Convidem a dones que participen en
diferents balls parlats del Camp de
Tarragona perquè ens expliquin quin
ha estat el seu testimoni escrivint o
interpretant versots i parlaments, i com
treballen l’humor satíric des d’una mirada
feminista.
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Camp de Mart - Espai La Plaça
Una bona manera de conèixer noves
cultures és amb la panxa ben plena. Amb
els Sopars del Món tindràs la possibilitat
de tastar menjars típics d’indrets llunyans
molt a prop de casa! El preu inclou
beguda (aigua o vi) i postres.
Preu: 7 €

21 h. Ves pre a la plaça

Camp de Mart - Espai La Plaça

22 h. Concert amb Ellas Music Band
Presentació del nou treball.

21h. Els Xerraires (improvisant a la
recerca d’autor).
Improvisacions còmiques sobre temes
inventats pel públic.

21:45h. Espectacle de Cabaret Aeri

21:15 h. Cinema a la fresca «Una
joven prometedora» (VO subtitulada,

113 minuts)
Camp de Mart - Espai Bassa
Inauguració del cinema de «Les altres
Sebastianes». El ball parlat de la
Sebastiana del Castillo estrena, a la
iMAGInada, un cicle de cinema que
vol donar a conèixer pel·lícules amb
perspectiva de gènere. Hi apareixen
«altres Sebastianes»: dones que, com
aquest personatge popular, passen a
l’acció davant de les injustícies.
En aquesta primera projecció es podrà
gaudir del film «Una joven prometedora»
de la directora Emerald Fennell. Aquesta
obra de suspens amb tocs de comèdia
negra narra la història de Cassie, una jove
brillant que, en veure frustrada la seva
carrera professional per uns fets que
queden impunes, decideix no quedar-se
de braços plegats.
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23:15 h. Carla Collado

Camp de Mart - Espai Cabaret
Cantautora de Cornellà de Llobregat
que barreja diferents estils com el pop,
el rap i el reggae, des d’un prisma de
reivindicació social.

02 h. Sessió amb Dj. Feréstec

Camp de Mart - Espai La Plaça
Dj. polifacètic què barreja diferents
estils musicals amb les seves pròpies
remescles i bootlegs. En les seves
sessions pots ballar Reggae, Cúmbia,
Funk, Breakbeat, Ska i altres estils
animats, punxats amb elegància i bona
tècnica de mescla i scratch.

00:30 h. Mabel Flores. “MERAKI”.

Camp de Mart - Espai La Plaça
L’’espectacle que presenten aquest
2022, és sinònim de festivitat, vitalisme
i catarsi. El seu directe, amb una
armonia perfecta de veus, percussió,
cordes i vents, va creixent fins a arribar
a un clímax demolidor i vitalista amb
un missatge alegre, llibertari, enginyós i
encoratjador en clau feminista.
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03 h. DJ Capri Sessions

Camp de Mart - Espai La Plaça
Electromamarratxeo Queer des de Sants

Dilluns 15

11 h. Jocs de vida en família

Camp de Mart - Espai Bassa
Educació emocional, Ioga i Vincle
Familiar: Un espai per la Família on
s’ofereix una iniciació al Ioga, practicant
la Respiració, Estiraments suaus i
Relaxació. Tot en format creatiu i alegre
a través de Jocs, Contes i Música.
Imparteix: Andrea Vidal, professora de
Ioga i Treballadora Social.
(Instagram: @andrea_educavida).

13 h. Concert de Sílvia Tomàs

Camp de Mart - Espai Cabaret
La veu de la cantautora, plena d’intensitat,
però dolça i sinuosa, és el canal a través
del qual posa llum a les injustícies i
als que foren silenciats. En les seves
cançons, d’arrels populars i íntimes,
ressonen les veus de Violeta Parra i
Chavela Vargas i el llegat poètic de Silvio
Rodríguez. Porta pràcticament tota la
vida cantant, fet que es confirma amb la
seva total presència a l’escenari on cada
concert és un esdeveniment únic.

Petita iMAGInada
11 h. Taller de contes amb
Cuentropia

Camp de Mart - Espai Muralla
Taller familiar de contes per sentir,
sorprendre i experimentar.

Petita iMAGInada

18 h. Tastet de Cerveses Artesanes

Camp de Mart - Espai Muralla
Quatre cerveses artesanes (Cerveses Pic i
Pala) fetes a Montbrió del Camp. Podrem
gaudir de l’explicació de com elaboren la
cervesa, quins ingredients utilitzen i estils
duen a terme.
Preu: 8 €
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat
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18 h. Xerrada d’Oscárboles:
“Astrologia, tarot i cançons
contes”

18 h. Tallers d’educació sexual i
afectiva

18 h. Taller Fanzine amb Femina
Verbipotens

19 h. Acompanyem els canvis en el cos
en la pubertat i adolescència - 12 a 15
anys.
En aquest espai parlarem i compartirem
sobre els canvis que es viuen en la
pubertat i adolescència, menarquia
(primeres menstruacions) i espermaquia
(primeres ejaculacions). Aquest és un
moment molt important a la vida, on
els cossos experimenten canvis molt
significatius que cal conèixer per a
acompanyar de forma que siguin una
experiència sana, vital i positiva a la
vida. Això, alhora, afavoreix una millor
relació amb la mateixa sexualitat d’allí en
endavant.

Camp de Mart - Espai Cabaret
El cantautor Oscárboles compartirà la
seva visió sobre l’astrologia i la seva
experiència amb el seu propi tarot. A més
a més, ens cantarà alguna cançó!

Camp de Mart - Espai Bassa
Els fanzines són un objecte d’autoedició
que ens permeten jugar amb un gran
ampli ventall de formats de baix cost.
Trenca amb el cànon, la censura i la
mercantilització de la cultura i vine a fer
fanzines!
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Camp de Mart - Espai Bassa 2
18 h. Què és la sexualitat al llarg de la
vida? 8 a 11 anys.
Un taller on a través de dinàmiques
participatives parlarem i aprendrem
sobre què és la sexualitat. Ampliarem la
mirada cap a aquesta condició humana
que s’expressa durant tota la vida, des
del naixement fins a la mort, en els canvis
del cos, en descobrir i aprendre, en
l’experimentació del plaer, en el respecte i
bon tracte, en les diversitats...

19:30 h. Tastet de Cerveses
Artesanes

Camp de Mart - Espai Muralla
Quatre cerveses artesanes (Cerveses
Pic i Pala) fetes a Montbrió del Camp.
Podrem gaudir de l’explicació de com
elaboren la cervesa, quins ingredients
utilitzen i estils duen a terme.
Preu: 8 €
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat

20:30 h. Espectacle familiar amb
Cia La Churry

Camp de Mart - Espai La Plaça
La vida són tres segons i un i mig
dormim! Tot és possible, i La Churry
et farà entendre el concepte. Només
t’has d’adonar que qualsevol fet pot ser
immensament important, al·lucinant,
flipant… Una experiència Wooooow!, que
et canviarà la vida.

Petita iMAGInada

I després de La iMAGInada...
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 a l’octubre us convidem a formar part de l’assemblea participativa de
valoració de la 14a edició que se celebrarà als Jardins del Camps de Mart.
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#LaiMAGInada2022
@la_imaginada
info@laimaginada.cat

www.laimaginada.cat

