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La dragona Violeta torna a La Ciba
Violeta, la dragona, torna a acompanyar-nos en aquesta
segona edició del festival infantil i familiar coeducador
de la nostra ciutat: el Violeta Festival, i ho fa plena de
màgia i novetats destacades. En aquesta ocasió, La Ciba s’estrena com un nou
escenari de la Festa Major d’Estiu i omplirà els seus espais amb una àmplia
i interessant oferta d’activitats, tallers i arts escèniques adaptades a les
diferents franges d’edat, per convertir La Ciba en un ’cau’ amb ulleres violetes.
Podrem fruir del Niu de Violeta, amb una proposta d’activitats adaptades als
més petits i petites; de l’Atelier de la Màgia, un espai on descansar i gaudir en
família d’una àmplia oferta de tallers en què l’art, la creació i la sostenibilitat seran
protagonistes, i també vull destacar el Teatre de la Lluna, amb espectacles de
múltiples arts escèniques com pallasses, titelles, música, circ i poesia.
El Violeta Festival inaugura també l’espai Violeta al carrer, en el qual podrem
gaudir d’una revisió del tren de la bruixa i d’altres jocs populars que ens aproparan
els valors de la coeducació, l’art i la sostenibilitat.
I el moment més esperat serà l’arribada de la dragona Violeta a la nostra ciutat.
La Violeta volarà des de terres llunyanes acompanyada per altres dragones i
dracs, per arribar a l’especial cercavila Violeta, a la qual esteu totes i tots,
convidades i convidats!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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Activitats
al carrer
La CIBA s’estrena com un nou escenari de la Festa Major per
acollir el Violeta Festival, amb una àmplia oferta d’espectacles i
tallers a l’interior i també atraccions i jocs de carrer a l’entorn.

CERCAVILA VIOLETA
13 h Cercavila Violeta
Activitat familiar (30 min)
Enguany viurem un moment molt especial: l’arribada de la dragona Violeta a la nostra
ciutat. Dracs, dragones i gent petita i gran de Santa Coloma ens trobarem per ballar,
donar la benvinguda a la nostra dragona i gaudir d’un espectacle de foc, música i
màgia.
A càrrec de La CIBA, companyia L’Avalot, Associació Cultural Xinesa i Casa d’Aragó.
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VIOLETA AL CARRER.

Jocs de carrer. Passeig de Llorenç Serra i Passeig de la Salzereda
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
(aquesta activitat també es farà diumenge 4/9/22 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h)

Tren de la bruixa, a càrrec de la Companyia L’Avalot
Activitat familiar
Una proposta basada en el tren de la bruixa, l’atracció tradicional de les fires. Nenes
i nens hauran de pujar als vagons conduits per les maquinistes per endinsar-se en el
misteriós viatge. Dins del túnel s’hi trobaran la bruixa i l’espectre, que crearan un joc
teatral implicant-hi el públic.

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Els Recicloperats, a càrrec de la Companyia Katakrak
A partir de 3 anys
Una instal·lació de vint jocs autònoms sorgits de les connexions estètiques i mecàniques que ens ofereixen els objectes i el material ja usat que recuperem. Un munt
d’artefactes interactius que volen despertar la curiositat i et repten a resoldre petits
objectius utilitzant habilitats psicomotores bàsiques i un xic d’enginy i estratègia. Un
exemple de com transformar allò que ja no necessitem en coses positives i reinventar la
quotidianitat.

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Enginys Eko.poètiks, a càrrec de la Companyia Katakrak
A partir de 6 anys
Una instal·lació interactiva on es complementen la creativitat, el reciclatge i el joc amb
els principis bàsics de l’electricitat, l’electrònica, les energies renovables i un xic de
poesia. Cada artefacte ens planteja un repte, un espai atemporal, una mirada creativa
als objectes i entorn quotidians. Un espai original, lúdic i participatiu.
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Activitats a La CIBA

Inscripcions a www.grameticket.cat
La CIBA es convertirà en el Cau de Violeta i a les seves instal·lacions hi
podrem gaudir d’espais i propostes lúdiques per a petites,
mitjanes i grans persones i famílies

El niu de Violeta,

espai nadó i petita infància. LA CIBA. Planta -1
De 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h
Enguany la petita infància disposarà d’un espai propi on els dracs i les dragones més petits i les seves famílies podran gaudir d’una programació adaptada
a la seva realitat i al seu moment evolutiu. A la Planta -1 de La CIBA hi trobarem
el Niu de Violeta, amb dos espais diferenciats: Espai Nadó, adreçat fonamentalment a infants de 0 a 3 anys, i Un Cau de Contes, on podrem gaudir d’espai de
narradores i contes coeducatius.

ESPAI NADÓ

Sala Corporal. La CIBA. Planta -1

De 10 a 13 h i de 17 a 20 h. “Hola, Violeta!”, a càrrec de La Magrana Curiosa
Petita infància
Activitat familiar de joc lliure on podreu descobrir com és la dragona Violeta i quina és
la seva missió.
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CAU DE CONTES

Sala Centre Documentació. La CIBA. Planta -1
11 i 12.30 h. “Sirenes”, a càrrec de Daniela Conte
A partir de 2 anys
“Sirenes”, de Jessica Love, ens transporta a un món d’ensomni en el qual ens trobem
amb en Julià, un nen que viatja en metro, llegint amb la seva àvia, que quan veu unes
sirenes, es queda fascinat i imagina que ell es converteix en una d’elles, i que balla
amb preciosos peixos al fons marí. Una història entranyable sobre el fet de trencar
estereotips, el respecte a la diversitat i l’amor incondicional.
18 h “Dones que fan història”, a càrrec de la Companyia Mosaics
A partir de 4 anys
Sabeu com es deia la primera dona que va pujar en una nau espacial? O algú us ha explicat alguna gesta d’una dona pirata? O podeu dir si la Cleòpatra va existir de veritat?
Tots aquests dubtes i molts altres els descobrireu amb “Dones que fan història”, un
recull de narracions breus sobre dones que han destacat per alguna cosa al llarg del
temps.
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L’atelier de la màgia,
espai creatiu infantil i familiar. La CIBA. Planta 0

Al llarg del dia podràs participar lliurement a tot un seguit
d’activitats familiars o individuals en què la natura i l’art es
combinen creant una simbiosi meravellosa. Alhora que
fomentem la coeducació, la cooperació, la creativitat i el
respecte a la natura, fent servir materials com: troncs, llavors,
branques, fulles, flors, baies, pedres, llanes...

TALLERS D’ART I CREACIÓ,
De 10 a 13 h i de 16 a 18 h
A partir de 5 anys

Fes la teva vareta màgica
Una branqueta, uns trossos de llana i unes plomes són els elements que necessitem
per a fabricar-nos la nostra vareta màgica. Només cal escollir la branca perfecta,
acolorir-la i vestir-la amb llanes i, per acabar de personalitzar-la, afegir-hi plomes. Ja
la tenim llesta per a fer la competència al Harry Potter.

Pinta la teva pedra especial
Què es pot fer amb unes pedres de riu? Doncs amb unes pedres polides per l’erosió de
l’aigua al riu i uns retoladors especials dibuixarem allò que ens imaginem que és la
pedra que tinguem a les mans, potser és un peix o una casa o un nan o...
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Construeix el teu propi vano!
Estem de Festa Major i encara fa calor. Amb molta il·lusió, et donem una solució per
combatre-la. Agafa un paper, decora’l com més t’agradi, enganxa-hi un pal a cada
extrem, gira’ls, ajunta’ls i ja pots ventar-te al teu gust.

Construeix el teu atrapa-somnis
Amb tres branquetes que lligarem per les puntes formant un triangle que després decorarem amb llanes entreteixides com una xarxa a la qual finalment lligarem una fulla
seca d’eucaliptus prèviament decorada amb uns retoladors especials, així obtindrem
un curiós atrapa-somnis per penjar a la nostra habitació.

Dona color al teu cor
El nostre cor té infinites possibilitats d’amor. I el teu, com és? Sentimental, d’amistat,
familiar, de companys/es... Us podeu fer un cor personalitzat en set passos molt senzills: escull una cartolina, dibuixa-hi el teu cor amb una de les plantilles, retalla’l, fica’l
a dintre de l’escorredora, posa-hi pintura al teu gust, tanca l’escorredora, dona-li unes
quantes voltes i... sorpresa!
Tallers a càrrec de Les Colomes
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TALLERS GAIA
De 10 a 13 h i de 16 a 18 h

Fem infusions relaxants
Coneixerem quatre plantes medicinals amb propietats relaxants i triarem la mescla
que més ens agradi per emplenar una bosseta d’infusió biodegradable que podrem
tastar a casa.

Fem saquets aromàtics, relaxants i personalitzats de lavanda
Les lavandes tenyeixen de lila els camps als inicis de l’estiu, època de recol·lecció i
d’emmagatzematge d’aquesta meravellosa planta aromàtica i medicinal. Coneixerem
la lavanda, l’ensumarem i amb les seves flors assecades elaborarem saquets aromàtics i relaxants, que cadascú personalitzarà al seu gust.

Plantem dolçor saludable
L’estèvia (Stevia rebaudiana Bertoni) és una planta medicinal que s’utilitza com
a substituta del sucre per a endolcir begudes i postres. Tindrem l’oportunitat de
tastar-la i en sembrarem una llavor en un test biodegradable que ens endurem a casa
i en tindrem cura fins que es transformi en una planta adulta que podrem consumir.
Tallers a càrrec de Jardí Medicinal d’Amalur
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El teatre de la lluna
Cicle de dones titellaires. LA CIBA. Planta 0.
Sala Polivalent

Al llarg del dia podrem gaudir d’un petit tast de les arts
escèniques, el Cicle de Dones Titellaires, una programació
d’espectacles que combinen el teatre, la música i el món dels
titelles. I que posa en valor la creació artística protagonitzada
per dones referents en el món de les arts escèniques.

De 10 a 13 h ESPECTACLES DE MATÍ
Activitat familiar
11 h. “Tragicomèdia”, de Federico García Lorca, a càrrec de la Companyia
Excèntrica
Activitat familiar (25 min)
Aquest espectacle reuneix per primer cop l’obra de Federico Garcia Lorca dedicada
als titelles. Podrem gaudir de les aventures de Doña Rosita, que haurà de rebel·lar-se
contra el pare i don Cristobita per tal de trobar el veritable amor.
Titellaires: Alícia Buil, David Escudero i David Anguera
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10.30 i 11.30 h “Roulettes”, a càrrec de Companyia eLe
Activitat familiar (15 min)
Aquesta obra tracta d’en Ramiro Ramírez, un vell de rutines inamovibles i una mica
rondinaire, que surt a fer el passeig diari sense saber que avui no serà un dia qualsevol,
en creuar-se amb l’Enzo Carbonara, un nen rialler que viu al carrer i a través del qual es
retrobarà amb la seva infantesa.
Titellaires: Marta Lorente i Raquel Batet
12 h “Sabates Vermelles”, a càrrec de la Companyia Sifo
Activitat familiar (50 min, + 5 anys)
Una escala, unes sabates vermelles, un acordió i dues dones. Amb la música, la paraula
i el gest expliquen la història d’una nena pobra però lliure que un dia va a parar a una
casa benestant. Així la nena creix deixant enrere la misèria en què vivia, però aviat veu
com la comoditat i la seguretat tenen el preu d’un estricte control sobre allò que ha de
ser i que s’ha fer. L’alegria s’esvaeix, fins que un dia… fuig per recuperar la seva vida
arrelada, alegre i feliç.
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De 17 a 19 h ESPECTACLES DE TARDA
17 h i 18 h. “Tragicomèdia”, de Federico García Lorca, a càrrec de la Companyia
Excèntrica
Activitat familiar (25 min)
Aquest espectacle reuneix per primer cop l’obra de Federico Garcia Lorca dedicada
als titelles. Podrem gaudir de les aventures de Doña Rosita, que haurà de rebel·lar-se
contra el pare i don Cristobita per tal de trobar el veritable amor.
Titellaires: Alícia Buil, David Escudero i David Anguera
17.30 i 18.30 h. “Bellhop”,
Activitat familiar (25 min)
Petita història d’un grum d’hotel. Aquesta peça ens situa a l’edat d’or dels grans
hotels, en què els grums botaven al so del timbre. Una recepcionista i el seu grum,
una marioneta entranyable i somiadora.
Titellaire: Laura Cortés
A càrrec de la Companyia Hilarilar Marionetas
19 h “La llàntia meravellosa!”
Activitat familiar (50 min)
Un espectacle que parla dels desitjos, de l’acceptació i de l’amor que és capaç de
sobrepassar les dificultats de la vida. Alguna vegada heu somiat a trobar una llàntia
meravellosa amb un geni a dins capaç de concedir-vos tres desitjos. Aquesta història
està protagonitzada per una nena i la voluntat de complir el seu únic desig: que la
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L’ATELIER DE LA MÀGIA,

espai creatiu infantil i familiar. LA CIBA. Planta 0
20 h Festa de Cloenda “Mai deixis de... ballar”,
a càrrec de DJ Siamiss
Comiat amb l’espectacle musical infantil “We can be
superheroïnes!”. Una masterclass amb moltíssim ritme
sobre les dones més rellevants de la història del rockand-roll!
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https://laciba.gramenet.cat
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