l
a
v
i
t
s
Un fe
.
.
.
i
u
i
t
a
c
u
d
e
co
s
r
e
v
i
d
100%
u
i
s
u
l
c
n
i
100%
u
i
t
a
r
e
p
100% coo
t
i
t
r
e
v
i
d
100%

100%
i
r
a
t
i
l
igua

a
m
a
r
g
Pro
DSS/28 MAIG
11H / ESPAI SALA

associació ndiatiguia
nogay i raiman
racisme:
el pa de cada dia
entrada: 0€
per: +10 anys, families i professorat
xerrada teatrañitzada

Nogay Ndiaye i Raiman de l'associació Ndiatiguia de
Lleida, realitzaran una xerrada teatralitzada acompanyades
de joves de Torrefarrera on explicaran i escenificaran el
racisme quotidià que pateixen les persones racialitzades i
migrades en els diferents àmbits de la societat (educació,
administració, oci, habitatge, cultura...).
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festuc teatre

la llàntia
meravellosa
per: +5 anys
teatre de titelles
entrada: 2€ (l'import anirà
integrament a afanoc)

Festuc ens presenta la història d'una nena, la Nur, i la
voluntat d'aconseguir el seu únic desig: que la seva mare
es curi de la malaltia que sofreix. Un desig que no es pot
cumplir, ja que el geni només pot concedir desitjos a la
persona que ha trobat la llàntia.
Un espectacle de titelles, actors i actrius, que ens parla
dels desitjos, de l’acceptació i de l’amor que és capaç de
sobrepassar les dificultats que ens presenta la vida.
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fet de fusta fet a casa
i sngulart

espai melic
joc i moviment lliure
entrada gratuïta
Per: 0 a 6

Fet de fusta, fet a casa i Sngulart ens presenten un espai
de joc i moviment lliure on l’infant gaudirà de manera
sensorial d’estructures de fusta i joguines inspirades en la
mirada de la Dra. Pikler.
Adreçat a infants gatejadors i fins a 6 anys.
L'horari de l'espai melic és:
- Dissabte de 17'30h a 20'30h
- Diumenge de 10'30h a 13'30h
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DG/29 MAIG
10.30H A 13'30/
ESPAI BOTERA

fet de fusta fet a casa
i sngulart

espai melic
joc i moviment lliure
entrada gratuïta
Per: 0 a 6

Fet de fusta, fet a casa i Sngulart ens presenten un espai
de joc i moviment lliure on l’infant gaudirà de manera
sensorial d’estructures de fusta i joguines inspirades en la
mirada de la Dra. Pikler.
Adreçat a infants gatejadors i fins a 6 anys.
L'horari de l'espai melic és:
- Dissabte de 17'30h a 20'30h
- Diumenge de 10'30h a 13'30h
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sound de secà

sabor
música itinerant
entrada gratuïta
Per: tp

Uns personatges apareixen espontàniament des de la
Segarra a Torrefarrera per conduir al públic en un
recorregut ple d’energia, vitalitat i bogeria. Creen un diàleg
a través del ritme amb el públic. Una animació de carrer on
la percussió, la dansa i la improvisació són elements
fonamentals.
Sabor és viu i únic a cada actuació!
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edu manazas

fuera de sotck
circ
entrada gratuïta
Per: tp

Fuera de Stock parla de somnis, d’esperances, d’il·lusions,
de la vida, de viure-la, de joc… Una oficina, un magatzem,
una fàbrica, … Feina, ingressos, despeses, pèrdues, ...
Treballar per viure? O viure per treballar? On quedo jo?
Què soc en aquest engranatge?
Narrat en clau de circ a través de malabars, acrobàcies, un
màstil i molts somnis!
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4contes

posa't
a les sabates
contacontes
entrada gratuïta
Per: +12

La Roser de 4contes ens presenta aquest fantàstic
contacontes adreçat a joves i adults.
Posa’t a les sabates és un recorregut per la vida d’altres
persones. Un conjunt d’històries que ens entendriran, ens
enfadaran i ens faran somriure.
T’atreveixes a posar-te a la pell dels altres? A posar-te les
seves sabates?
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infra-poètic-circ

iter
circ
entrada gratuïta
Per: tp

Una antiga estructura omple l’escena. La seva creadora ja
no pot ballar amb ella i li traspassarà el seu bagatge a una
nova acròbata. Una peça que parla sobre el desgast dels
cossos de circ, sobre la valentia de deixar anar i la fragilitat
d’iniciar.
Un espectacle de circ i dansa adreçat a tots els públics i
que de ben segur ens captivarà!
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fes-t'ho com vulguis

la mama dels
arbres
titelles
entrada: 2€
Per: +2 anys

La Mama dels arbres, basat en l’activista ecologista i social
Wangari Maathai. Una història plena d’emocions: empatia,
resiliència, tristor, coratge i alegria, amb un clar missatge
ecologista i d’empoderament femení. Davant la
deforestació de la seva terra, Wangari Maathai decideix ferhi front amb un senzill gest: replantar de nou amb milions
d’arbres.
“Quan la terra està erma, està demanant ajuda. Li cal la
seva catifa verda” (W. Maathai)
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teatre nu

kàtia
teatre
entrada: 2€
Per: +4 anys

La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la
seva vida que viurà acompanyada de la seva mare.
Trobarà el que busca?
Kàtia és un espectacle de teatre visual que ens parla de la
necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels, de la
voluntat d'entendre i recordar d'on venim. Parla de
l'adopció, dels interrogants que desperta, dels neguits que
motiva, i ho fa a través d'una història plena de joc i
aventura a la recerca d'un objecte ben quotidià: una foto.
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maisa perk

paraula d'una
nena negra
contacontes
entrada gratuïta
Per: +6 anys

La Sally és una nena negra que ve d’una família
multicultural. Cada ancestre ve d’un altre país i això li
sembla super fascinant. Ella sap que algun dia també
viatjarà a un altre país i ve a viure aquí. Un dia la Sally viu
la seva primera experiència racista i quan arriba a casa i
s’estira al seu llit, comença un viatge pels països dels seus
besavi(e)s, avi(e)s i pares.
El final del seu viatge conclou en una veritable celebració!
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les magranes

la sextruck
caravana pedagògica
entrada gratuïta
Per: tp

Arriba a Torrefarrera la Sextruck, la caravana pedagògica
que ofereix informació i formació sobre sexualitats,
afectivitats i feminismes. Un espai per qüestionar,
experimentar, intercanviar opinions i descobrir tot allò
relacionat amb les sexualitats.
Les encarregades de conduir la caravana fins a l'Espai
Botera són Les Magranes, expertes en comunicació,
gènere i sexualitats, que ofereixen un espai interdisciplinari
i integratiu de promoció de la salut i el plaer.
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toni xuclà

de poetes
cançonetes
música
entrada gratuïta
Per: tp

La Mireia, la Laia, l’Alba i el Toni converteixen la
desconeguda poesia infantil de grans autores i autors
catalans en un divertit viatge a través de la platja, la cuina,
les muntanyes i dreceres! El Neko, la Nala i bombolles,
moltes bombolles en un espectacle més participatiu i
divertit que mai.
Un concert musical que farà que ningú pari de ballar al
ritme de les cançons!
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cia la churry

la sextruck
ha llegado a
su comunidack
circ i humor
entrada gratuïta
Per: tp

Ciutadana del món, soltera per decisió pròpia, s’acosta als
40 i gaudeix d’un cos no normatiu amb molt d’orgull! La
Mattilde arriba a Torrefarera amb la seva caravana per
compartir amb tothom les singulars experiències sexuals i
afectives de la seva vida.
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Av. Europa, 1
25123 Torrefarrera
Agafeu la bici, el casc i pedaleu!

visita els murals

Els carrers de Torrefarrera
estan plens de murals realitzatsdurant les
diverses edicions del Strret Art Festival
Els veniu a veure?

camp de futbol
Teniu una pilota i ganes de jugar?
Doncs teniu a la vostra disposició un camp de
futbol 7 de terra a la Rambla Sant Jordi

mercat municipal
Un dels més grans de Catalunya, situat al
polígon industrial tots els diumenges al matí.
Segur que hi trobeu el que necessiteu!
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C/ Major, 35
25123 Torrefarrera (Lleida)

espai botera
i espai crea

Pl. Constitució
25123 Torrefarrera (Lleida)

espai miremont
Pl. Miremont
25123 Torrefarrera (Lleida)
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obertura de portes 20 minuts abans
de l'inici
l'entrada es realitzarà per ordre
d'arribada
l'organització es reserva el dret
d'admissió de les persones que no
respectin les normes d'accés al
festival
sI HI HA ALGUN CANVI D'UBICACIÓ I/O
HORARI PER MOTIUS METEOROLÒGICS,
S'INFORMARÀ MITJANÇANT LES XARXES
SOCIALS
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les podreu trobar,
a partir del 12 de
maig, al següent
enllaç:
https://festivaltreubanya.koobin.cat
https://festivaltreubanya.koobin.cat
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taller de teatre jove
Els dies 16 i 23 de maig es realitzarà un
taller de teatre per participar al festival
Treubanya el dia 28 al matí. El taller serà
impartit per l'actor lleidatà Raiman Diallo.

concurs de contes I
RELATS coeducatius
Infants i joves entre 8 i 18 anys participen al
concurs de contes o relats Treubanya
organitzat per l'Ajuntament de Torrefarrera i
amb la col·laboració del SAI Segrià, l'Associació
Adona't Segrià Nord per la Igualtat i l'Associació
NDIATIGUIA de Lleida que formaran part del
jurat.

voluntariat jove
El jovent de Cal Jove participen en la
realització de la decoració i els preparatius
del festival i també estaran presents
durant el cap de setmana per ajudar a que
tot funcioni bé.
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