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Recordo que va ser cap al 2017 quan l’Oriol Escursell Domènech, lo noi de cal
Parrai, va venir a presenta’m el seu projecte: nilak. Un projecte per acostar la
cultura a les zones rurals i que, en lloc de ser naltros qui ens desplacéssim a
les ciutats, fos la cultura que vingués a les nostres terres. Em va emocionar tant
veure el seu projecte, la seva idea, la seva estima per la cultura, el poble, lo
patrimoni... I vaig dir que sí, avant, som-hi, al teu costat. Tot per què la nostra
gent, lo poble, la comarca i estes terres siguin protagonistes i no se sentin
lluny de res. Quan s’estrenen nous espectacles, sovint, aquells que tenen de
tot, i tot al costat, no ho gaudeixen, hi estan acostumats. I nilak aposta per
descentralitzar les arts escèniques de les grans ciutats i portar-les als pobles.
Som un poble i una gent amb una sensibilitat cultural especial, amb una cultura
arrelada gràcies a les entitats que tenim al municipi. I és precisament gràcies a
elles que sovint podem gaudir de la cultura. Ara, nilak va més enllà. No només
proposa espectacles de dansa, circ, teatre i uns ingredients només a l’abast
de les grans ciutats, també és una aposta decidida per democratitzar l’accés a
la cultura. Perquè la cultura és com una ceba, amb capes i capes i un cor dolç
que lliga amb tot. Així l’entenc jo.
Durant molt de temps hem estat donant suport al projecte, que ha sigut premiat
per diverses administracions. Que nilak s’estreni aquí, a casa nostra, em
reafirma amb el meu posicionament sobre la importància d’apostar fermament
per la cultura, a tots els nivells. Perquè la cultura també és turisme, història,
promoció econòmica. I apostar per la cultura també és fer comarca, territori i
país.

Aquests dies Vilalba dels Arcs sortirà arreu: cultura, turisme, vi i oli seran visibles
més enllà de la nostra comarca de la Terra Alta, perquè també som part de les
Terres de l’Ebre i perquè també som part del País. I durant aquests 15 dies es
faran encara més visibles totes les nostres potencialitats i el treball que fem per
fer una comarca positiva.
És un honor que Vilalba sigui seu d’un projecte itinerant i pioner per portar tot allò
que habitualment tenim lluny. És un gust veure com al nostre poble, l’educació,
entitats, tenen aquesta cultura i amor per la nostra vila impregnada a la pell.
Som les administracions qui també hem de vetllar perquè el fet cultural flueixi als
municipis i perquè també ens arribi tot allò que es fa a les ciutats. Això no vol dir
que tot ha d’estar aquí, però almenys anualment, serem espectadors de primera,
sense desplaçaments i prop de casa. La cultura... 7 lletres enormes i poc
aprofitades. Per tot això hem apostat pel projecte nilak, perquè engloba la paraula
cultura per totes les edats, àmbits i gent.
Gràcies, Oriol i nilak per pensar en Vilalba i les zones rurals, per pensar en totes
les capes culturals i portar aquest iglú de cultura i turisme al nostre estimat poble
i comarca.
Tere Mariné i Solé

1a Tinent d’alcalde i Regidora de Turisme de Vilalba dels Arcs
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>> nilak significa iceberg en inuit. Els
icebergs són grans masses de gel
flotant que es desprenen d’una glacera
i que són arrossegats pels corrents a
latituds més baixes fins que es fonen
i desapareixen. Els icebergs només
tenen visible un 11% del seu volum total
i sota la seva visual s’amaga el 89%
restant.

Segons les Estadístiques Culturals de Catalunya del 2021 del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, un 26% de les comarques catalanes no tenen cap
teatre.
Davant d’aquesta situació territorial, no només lligada a la construcció d’infraestructures
culturals, nilak planteja un model d’infraestrucutra cultural a través d’un projecte artístic,
social i cultural per apropar les arts escèniques contemporànies a tot el territori, a la
vegada que posa en valor els espais ja existents.
Un espai escènic itinerant, a través d’una carpa de circ que funciona com a teatre,
utilitzant el caràcter nòmada per descentralitzar les arts escèniques dels grans nuclis
urbans i convertir els pobles en l’epicentre de les arts escèniques contemporànies. Un
model que ens permet poder arribar a qualsevol població i construir un teatre amb les
condicions tècniques necessàries per a la representació d’una peça.
La carpa, l’arquitectura que tradicionalment associem a les arts del circ, és una
construcció que ofereix el lloc per l’escena, per la trobada. Igual que el teatre, el
cinema, l’auditori, l’aula o, fins i tot, el llibre. La carpa ens recull en un espai tancat
per a obrir-nos a la imaginació, per a alterar la nostra percepció, per a disfrutar de la
nostra sensibilitat. És un refugi, un contenidor, un dispositiu, un lloc que provoca la
trobada entre tu i jo per viure un present, una comunitat temporal. Però la carpa és
una arquitectura que, a diferència del teatre, no és estàtica. Podríem dir, doncs, que la
carpa és, en paraules del poeta Hakim Bey, una zona temporalment autònoma.
nilak és, doncs, una carpa en aquest sentit, que acull una pluralitat de pràctiques
artístiques, no només en la seva exhibició, sinó també en la seva creació, formació,
inspiració... nilak és circ, i dansa, i cinema, i arts visuals, i performance, i literatura, i
pedagogia, i política.
Del circ podem aprendre a entendre el present. El circ és una disciplina del present
absolut, i del risc real. Treballa en el camp d’allò real, no en el camp de la ficció,
obrint el seu potencial, modulant el present, jugant amb la seva elasticitat. La carpa
és un espai afectiu, on entendre l’empatia, la por, el risc, el poder, l’humor, el desig a
través de l’expressió artística, posant el cos al centre. I a més, és un espai que posa
en valor no només les diferents disciplines, sinó també el diàleg entre generacions i
experiències.
nilak és un espai de creació contemporània que comparteix les seves pràctiques amb
la comunitat amb la què es posa en relació i, a la vegada, dona suport i visibilitat a una
comunitat d’artistes professionals amb trajectories consolidades, promociona la jove
creació i genera potencialment nous artistes.
nilak
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Hi ha projectes que embelleixen el nostre món; n’hi ha que formen l’espectador
i inspiren en ell una necessitat irrenunciable de qüestionar l’Statu quo; d’altres
transformen les dinàmiques a voltes enquistades que regeixen la nostra indústria
cultural -quan no directament la nostra comunitat-; també en tenim que simplement
entretenen, diverteixen... I molt rarament hi ha propostes com la de nilak que mostren
una profunditat de camp capaç d’interpel·lar institucions, sectors i públics amb
l’objectiu principal de fer de la cultura un motor de dinamització social totalment
transversal i universal.
El seu projecte, premiat com el millor de 2020 per la Fundació Lluís Carulla,
cristal·litza en la construcció d’una carpa itinerant -per tant, mòbil- que té per objectiu
democratitzar l’accés a la cultura. La idea respon a l’anàlisi prèvia que assenyala que
una de cada quatre comarques catalanes no té cap teatre. D’aquí la voluntat de nilak
de descentralitzar les arts escèniques dels grans nuclis urbans i convertir els pobles de
l’àmbit rural en autèntics epicentres de les arts escèniques en viu.
Per a fer-ho, han cercat i han consolidat complicitats i han construït un projecte en
paral·lel a la construcció de la seva carpa. Em consta que l’esperit il·lusionant del
col·lectiu ha impregnat tot aquest procés de divulgació de la proposta i de suma
d’adeptes fins al punt que són diversos, els agents a Catalunya, que esperem amb delit
veure’n el resultat i fer xarxa amb una iniciativa tan bella com plena de sentit.
A nilak i al seu bellíssim equip, gràcies per estimar amb passió allò que feu, per fer-nos
de mirall i per denunciar fins a quin punt hi ha feina pendent de fer. Gràcies per creure
en quelcom que, molt personalment, crec una veritat absoluta: la cultura no la fan els
equipaments, la fan les persones, i això vol dir totes les persones, independentment
del seu origen, condició social i lloc de residència. Fins que no tinguem capacitat de
fer arribar la cultura a totes les persones, a tota la comunitat, la feina dels governs serà
incompleta no només en matèria cultural, sinó també en matèria cívica i de formació de
la pròpia ciutadania. El repte és gran però tenim en vosaltres uns grans aliats.
Felicitats per la iniciativa i sobretot -i malgrat tot- que no pari la cultura.
Lluís Puig i Gordi

Conseller de Cultura a l’exili

Brussel·les, a 14 de setembre de 2021

Perquè el circ és art i
perquè la seva execució
- el número, l’acte, la
“performance”-, tant
física com conceptual,
comporta risc. La poètica
del circ no només
s’adreça a l’imaginari i
el meravellós, sinó a la
poètica del risc.
Vicenç Altaió
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La llegenda situa l’origen de Vilalba en una migració des del lloc de Berrús per una
epidèmia – per això hi tornem en romeria cada any -. El cert, però, és que els primers
veïns van arribar el 1224 per repoblar aquestes terres de l’Ordre del Temple. D’aquells
primers temps queda la Confraria, la primera església de la població, dedicada a la
Mare de Déu de Gràcia; i, al seu costat, la casa forta, o castell, avui convertida en cases
particulars. Als templers els succeí l’Ordre de l’Hospital, que al segle XV va convertir
Vilalba en cap de comanda, iniciant un període d’esplendor. Ho fan palès les grans
cases del carrer Major o la plaça porticada, avui de la Vila, que encara és l’eix de la
vida local. El conreu del safrà, avui desaparegut, i de l’olivera van donar prosperitat, i
a finals de segle XVI començava a construir-se una nova església, la de Sant Llorenç.
Després de més de cent anys d’obres, l’edifici va quedar rematat pel campanar més alt
de la comarca, i un dels més alts de les Terres de l’Ebre, avui empetitit per les desenes
d’aerogeneradors que solquen el terme ... la modernitat, què hi farem.
Amb el segle XVIII va començar una lenta davallada que s’acceleraria durant el segle
següent. Les guerres que assolaren el país, primer la del Francès i especialment les tres
carlinades, van malmetre la població i als seus habitants.
Malgrat tot, a les dovelles de les portes de moltes cases s’hi poden veure esculpides
dates d’aquells anys. Les cases es referen, s’ampliaren i es fusionaren per donar
cabuda a una població creixent, malgrat les guerres i sequeres que malmetien les
collites i duien la fam al poble. El sostre demogràfic s’assolí el 1900, quan es superaren
els 1.800 habitants, dels que avui només en queda un terç.
Va ser aleshores quan l’Estat decidí posar-li cognom al poble. El 1916 passava a dir-se
Vilalba dels Arcs. Uns arcs que solcaven els carrers del poble i dels que només ens
queda el del Bassot com exemple d’aquella arquitectura tradicional.
El trasbals de la Guerra Civil i la foscor del franquisme van aturar qualsevol progrés.
Només la restitució de la Generalitat va permetre emprendre el camí de la recuperació
que ha dut Vilalba fins al dia d’avui, una població rural, petita i agrícola, però integrada
en el món global del segle XXI.

David Tormo Benavent
Historiador

El circ és sempre un viatge de
retorn als orígens. El calfred
que ens recorre per l’espinada
quan dos trapezistes
s’atrapen en ple vol o el nus
que se’ns fa a la gola mentre
el funàmbul tentineja sobre
el cable a quinze metres per
damunt nostre. Són reaccions
que responen a alguna cosa
molt profunda, potser a una
informació genètica perduda
entre les fibres més recòndites
de la sensibilitat humana.
Jordi Jané
152 Vols de Pista Volum 1
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Terra Alta, paradís rural de paisatges, vinyes i vins. Un lloc únic al sud de Catalunya
tocat pel cerç i el garbí.
Una terra de gent pagesa, molt involucrada en els cultius de l’olivera, l’ametller i la
vinya. Gent autèntica que poc a poc s’aproxima al visitant fent-lo sentir com a casa.
D’on segurament trobareu algú que us acompanyi a veure les Roques de Benet d’Horta
de Sant Joan, la via verda Arnes, les olles de Bot, el casc antic de Vilalba dels Arcs, la
Fontcalda a Gandesa, el poble vell de Corbera d’Ebre o el poble deshabitat de Pinyeres
a la conca del Riu Algars, entre d’altres. Moltes activitats a fer en una comarca que
s’està situant en un destí de referència per al turisme familiar a Catalunya.
I què tenim? Paisatge, gastronomia i vi, tres referents que a la Terra Alta no us faltaran. I
sobretot, avui i aquí us vull parlar del vi, i de la nostra varietat per excel·lència que és la
garnatxa blanca.
Som terra de vins i això es demostra perquè hem sigut productors de raïm i elaboradors
de vi des de dècades. Aquesta terra fa olor a vi, sols us cal fer una volta durant els
mesos de setembre i octubre per veure viticultors amb tractors amunt i avall portant
raïms als cellers per ser processats i, amb la mà de l’enologia, en uns mesos obtindrem
vins espectaculars. Si hem de destacar un tipus de vi que ens defineix mundialment a la
nostra zona, és el vi que fem amb la garnatxa blanca.
La garnatxa blanca és la varietat amb més reconeixement a la Terra Alta, i la podeu
trobar a molts vins de la Denominació d’Origen TERRA ALTA, de forma mono varietal
o en cupatge. I com és aquesta garnatxa blanca? Doncs és una varietat que fa vins
blancs amb uns aromes únics a pera i flor blanca, amb un gust molt voluminós i
llarg. Un vi que no us deixarà indiferents, un vi que heu de tastar per emocionar-vos
i emportar-vos un trosset de la nostra terra a casa vostra. Perquè el vostre pas per la
Terra Alta amb garnatxa blanca serà molt millor!
Salut i vi de la Terra Alta.

Joaquim Bielsa Ferrús
Enòleg i viticultor

“El circ és un espai on la
realitat es transforma en una
metàfora. Al circ parlen els
cossos, els objectes, l’univers,
els instints. M’agrada perquè
és fràgil, lliure, anàrquic. És
una revolució poètica”.
Roberto Magro
artista, director i formador de circ

“És sorpresa, repte,
confiança i complicitat,
una mà que t’agafa i no et
deixa caure, un instant real
i present, un vol d’anada i
tornada, un cercle infinit.”

Griselda Juncà i Anna Pascual
artistes de circ
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MINI “CLOTXA” D’ARENGADA I RAÏM AMB EL SEU CAPUTXINO DE
TOMÀQUET I OLI D’EMPELTRE
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
- 4 mini panets fets amb olives negres (15 gr.aprox.)
- 4 tomàquets de penjar madurs petits
- un polsim d’olives negres (varietat empeltre)
- oli d’oliva Terra Alta
- 2 arengades (sardina de casco)
- 1 raïm moscatell
ELABORACIÓ:
Els panets els elaborem com s’elabora el pa de manera tradicional i a la massa hi
afegim olives negres varietat empelte esmicolades sense el pinyol.
Escalivar els tomàquets i l’arengada (si és possible al foc de llenya).
Pelar els tomàquets i tallar-los en quatre parts.
Treure el pinyol de les olives.
Fer el raïm amb porcions petites.
Esmicolar la sardina i treure´n les espines.
Oli emulsionat d’oliva empeltre:
Posar oli verge amb la polpa de les olives i triturar fins que quedi com un puré.
Preparació de la mini clotxa:
Tallar la part de dalt dels panets i treure´n la molla, introduïr una mica de sardina i una
mica de raïm intercalant l’operació acompanyant amb un rajolí d’oli d’oliva.
Posar a escalfar la mini clotxa i el tomàquet al forn uns minuts abans de la presentació
del plat.
Presentació del plat:
Posar els tomàquets escalivats amb un mini xarrup i al damunt un rajolí d’oli del purè
d’oliva empeltre. La mini clotxa i un rajolí pel plat d’aquest mateix oli per donar color i
uns grans de moscatell per decorar i es faci més gustós de menjar.

M.Rosa Vallespí i Josep M. Vallespí
Restaurant El Nou Moderno

PROGRAMACI

ESPERA /// COMPANYIA EIA
CIRC · DISSABTE 6 · 20H · 10€/8€/5€ · CARPA NILAK
L’ésser humà té la necessitat d’aplegar-se al voltant d’alguna cosa
comuna. Quan el límit entre l’escenari i el públic desapareix, l’espectacle
es converteix en una ocasió per compartir una experiència col·lectiva,
on ens mirem a la cara amb desconeguts i ens escoltem amb el cos.
Espectacle de circ de carrer participatiu en què el públic és convidat
a viure de prop les acrobàcies que tenen lloc a l’escena. En una
atmosfera atemporal, els acròbates es converteixen en uns artesans
del moviment que es volen guanyar la confiança de l’espectador per
recórrer junts el camí que va de les tradicions i els rituals populars
fins als paisatges més contemporanis.
Durada: 40’
Espectacle per a tots els públics.

LIKES /// NÚRIA GUIU
DANSA · DIUMENGE 7 · 18.30H
10€/8€/5€ · CARPA NILAK
LIKES parteix de l’anàlisi de dos dels fenòmens més populars
de Youtube: el cover dance i els tutorials i vídeos sobre
les diferents tècniques de ioga. Des d’una perspectiva
socioantropològica, l’artista aborda el públic amb un
discurs sobre el valor social d’un like en les nostres
societats digitals.
Quin lloc pren el cos, la forma, l’aparença, les imatges
amb què tantes vegades ens exposem a la xarxa, en
relació a aquests likes? Quin lloc ocupen aquest likes,
com a nous símbols de prestigi social, en relació a la
seva mercantilització o comercialització i, per tant,
també indirectament, potser també en relació al cos
i la seva imatge a través de la xarxa?
Quan parlem de likes, estem parlant només
de prémer un botó a internet? O estem també
parlant de la manera com mirem, observem i
valorem l’altre, i en funció de què?
Durada: 50’
Edat recomanada: a partir de 12 anys.

SE PODRÍA...VIBRAR /// CIA. VAQUES
CREACIÓ COMUNITÀRIA
AMB LA PARTICIPACIÓ DEL GRUP LA PIRINDOLA
DIVENDRES 12 · 20H
DISSABTE 13. 12.30H
ACTIVITAT GRATUÏTA · CARPA NILAK

”se podría
... VIBRAR ...
la cuestión sería
en qué frecuencia,
con qué intensidad,
a cuánto volumen
...
la cuestión sería
... VIBRAR ...
sin importar frecuencia,
ni intensidad,
ni volumen”
Nos hacemos cargo de que el tiempo nos sobrepasa,
que lo común nos supera, que sólo (...solamente?)... nos
queda entonces percibir, recoger y entender las ondas
que se
transmiten a través de la materia perecedera de
nuestros cuerpos...
Nos hacemos cargo de todo esto y comprendemos
que lo que nos queda es VIBRAR hasta
el infinito finito de nuestra propia existencia.

“Se podría...vibrar” és el nom provisional
de la creació in situ dirigida per la
companyia Vaques amb la participació
d’algunes veïnes de Vilalba dels Arcs,
Candela Casas i Les Sistars. Una
peça que serà creada del 3 al 12 de
novembre a Vilalba dels Arcs.

...I LES IDEES VOLEN /// ANIMAL RELIGION
CIRC · DISSABTE 13 · 17H / 18.30H · 5€ · CARPA NILAK

Tro.
Busca tro.
I qui tro, busca qui.
I qui.
I qui bus.
I qui busca... troba.
...i les idees volen és un espectacle fresc on
pocs objectes tenen molt de protagonisme i
petites troballes creixen fins a esdevenir
escenes divertides, fantàstiques i plenes de
complicitat. Un espectacle de circ on el joc,
la col·laboració amb el públic, la llum i la música
s’enllacen perquè cada funció esdevingui
una experiència diferent.
Durada: 25’
Edat recomanada: 2 a 5 anys.

PUGILATUS ///
ESCARLATA CIRCUS
CIRC · DIUMENGE 14 · 18.30H
10€/8€/5€ · CARPA NILAK
Pugilatus és un ball d’emocions i d’històries que
busquen l’origen del seu “sinó”. És un combat de
boxa entre la força i el sentit comú. És una humanitat
retrobada enmig del drama d’un tomàquet escalivat
al servei d’una lassanya salvatge. És un estat
mòrbid en la vida del pensament d’un plat de
pernil. És una festa d’enterrament de tot allò que
vulguem enterrar.

Durada: 60’
Edat recomanada: a partir de 15 anys.

SIMULACRE D’UN LLEGAT///
MARTA G. CARDELLACH
TALLER DE FOTOGRAFIA PARTICIPATIVA
AMB LA PARTICIPACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE VILALBA DELS ARCS
Des de nilak volem recuperar els relats populars que formen els
territoris i oferir un espai on explorar la memòria. Proposem un
laboratori fotogràfic com espai de trobada i de diàleg entre persones
de Vilalba dels Arcs amb l’objectiu de conèixer la seva mirada i
jugar amb el pensament simbòlic. Ens servirem de la fotografia
com artefacte per estimular la imaginació, els sentits, i construir
narratives visuals. Com a resultat de l’experiència realitzarem un
itinerari pel poble amb imatges de gran format, en tant que llegat
cultural de la memòria col·lectiva.
Exposició pels carrers del poble.

VINOMI
TAST DE VINS 15€ ·
DISSABTE 6 · 18.30H / DIUMENGE 14 ·17H
PAVELLÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
DIUMENGE 7 · 13.30H
VERMOUTH ELECTRÒNIC (TAST) 15€
CARPA NILAK
Per tastar un vi ens hem de posar a la disposició
de tots els nostres sentits. El que es fa en un
tast de vins va més enllà de degustar: es posa
en marxa una anàlisi sensorial amb ajuda de
l’olfacte, la vista i el tacte, per a així apreciar
la qualitat del vi. Tastar un vi és gaudir,
emocionar-se i sentir.

TALLER DE DANSA ///
GRUP DE DANSADA
+ MAGÍ SERRA I RAIMON MOLÀ
DISSABTE 6 · 11H · ACTIVITAT GRATUÏTA · CARPA NILAK
Taller de dansa per a tots els públics on el
Grup de Dansada + Magí Serra i Raimon Molà
realitzaran un taller conjunt per compartir
el ball de la Dansada i exercicis i
visions de dansa contemporània.
Activitat per a tots els públics.

VISITES GUIADES ///
DAVID TORMO I GRUP
D’ESTUDI I RECERCA DEL
PATRIMONI DE VILALBA ENRIC XIVELI
DIUMENGE 7 / DIUMENGE 11
11H · ACTIVITAT GRATUÏTA
SORTIDA DES DE LA PORTA DEL ROSSINYOL
Recorregut per la població de Vilalba dels Arcs.
Activitat per a tots els públics.
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DIVENDRES 5
19.30h Acte inaugural _ carpa nilak
DISSABTE 6
11h Taller de dansa (Grup de Dansada + Magí Serra i Raimon Molà) _ carpa nilak
18.30h Tast de vins (Vinomi) amb Bielsa Ruano, Vins del tros, Cellers Clua i Herència Altés _ Pavelló del Poliesportiu Municipal
20h Espectacle Espera (cia EIA) _ carpa nilak
DIUMENGE 7
11h Visita guiada (David Tormo) _ sortida des de la Porta del Rossinyol
13.30h Vermouth electrònic a càrrec de Vinomi _ carpa nilak
18.30h Espectacle Likes (Núria Guiu) _ carpa nilak
DIVENDRES 12
20h Espectacle “se podría ... VIBRAR” _ carpa nilak
DISSABTE 13
10h Taller de circ en família (EtcA) _ camp de futbol de Vilalba dels Arcs
12.30h Espectacle “se podría ... VIBRAR” _ carpa nilak
17h Espectacle ...i les idees volen (Animal Religion)
18.30h Espectacle ...i les idees volen (Animal Religion)
DIUMENGE 14
11h Visita guiada (Grup d’Estudi i Recerca del Patrimoni de Vilalba - Enric Xiveli) _ sortida des de la Porta del Rossinyol
17h Tast de vins (Vinomi) amb Barbara Forés, Covilalba, Bernaví i Mesies _ Pavelló del Poliesportiu Municipal
18.30h Espectacle Pugilatus (Escarlata Circus) _ carpa nilak
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Recorreguts
Us recomanem 4 recorreguts:
Pels més petits / Taller de circ en família / I les idees volen...
Per tota la família / Espera / Visita guiada / “se podría ... VIBRAR” / Taller de circ en família
Pels joves / Taller de dansa / Espera / Visita guiada / Likes / “se podría ... VIBRAR” / Pugilatus
Pels més grans / Tast de vins / Espera / Visita guiada / “se podría ... VIBRAR” / Pugilatus

Entrades
General: 10€ *
15 a 25 anys / jubilats i aturats : 8€
3 - 14 anys: 5€
*I les idees volen... el cost de l’entrada és de 5€
*El tast de vins i el vermouth electrònic tenen un cost de 15€
Activitats gratuïtes:
“Se podría...VIBRAR”, taller de circ en família, taller de dansa i visites guiades.
Les entrades es podran comprar a https://ebreticket.cat/ a partir del dimecres 27 d’octubre a les 10h.
“entrada pendent” // agafant la tradició del “caffè sospeso”, una iniciativa de suport social mutu, proposem
deixar “entrades pendents” (pagades per avançat) per aquelles persones que no puguin pagar una entrada. El
“caffè sospeso” va començar als cafès de classe treballadora de Nàpols, on algú que havia experimentat bona
sort demanaria un “sospeso”, pagant el preu de dos cafès però rebent i consumint-ne només un, deixant l’altre
cafè pagat per aquelles persones que no s’ho poguessin permetre. Si voleu formar part d’aquesta iniciativa
podreu comprar “entrades pendents” a través del web https://ebreticket.cat/ o a la mateixa carpa.

Ubicació de la carpa

La carpa estarà situada del 5 al 14 de novembre al camp de futbol de Vilalba dels Arcs.

Foto : Jordi Borràs
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Adrià Montaña, AECC, Aimar Pérez Gali, Àfrica Llorens, África Sabe, Aleix Escursell Domènech, Alfred
Fort, Ajuntament de Balaguer, Ajuntament de Corbera d’Ebre, Ajuntament de Pinell de Brai, Ajuntament
de Vilalba dels Arcs, Animal Religion, Anna Pascual, APCC, Arnau Obiols, Arnau Torrente, Associació
de Dones de Vilalba dels Arcs ,Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, Asvin López, Barbara
Forés, Benet Jofre, Bernaví, Bielsa Ruano, Boris Ribas, Can Gavarra, Candela Casas, Celso Pereira,
Cellers Clua, Clara Peya, Clara Prieto, Consell Comarcal de la Terra Alta, Covilalba, cia Eia, cia Nom
Provisional, cia Vaques, Dansàneu, Daniel Guerrero, Daniel Méndez, David Tormo, Deborah Cobos,
Diàspora Ebrenca, Dídac Gilabert, Diputació de Tarragona, Emma Riba, Escarlata Circus, Escola Cèsar
Martinell, EtcA, Ethics coffee, Fira Tàrrega, Fundació Carulla, Frana Lissia, Frisach, Herència Altés,
Generalitat de Catalunya, Gina Vila, Grup de Dansada, Grup d’Estudi i Recerca del Patrimoni de Vilalba,
Grup local aPassionats de la fotografia, Griselda Juncà, Joan Lavandeira, Joana Serra, Jorge Albuerne,
Jordi Serra, Jordi Príncep, Jordi Mas, Jose Luis Redondo, Josep M. Vallespí, Juanita Beltran, Judit
Obach, Judit Ulldemolins, Júlia Campistany, Julie Bergez, Iria Llena, Konvent puntzero, La Balaguerina,
Laia Santanach, Laura Alcalà, Laura Bové, Lea Legrand, Les Sistars, Lisa Skloth Madnsen, Lluís Puig i
Gordi, Magí Serra, Magda Puig, Manel Rosés, M. Rosa Vallespí, M. Teresa Mariné i Solé, Marc Sampé,
Marta Garcia Cardellach, Mario Andrés Gómez, Maria Palma, Mariona Tolosa Sisteré, Mesies, Miquel
Barcelona, Míriam Edo, Míriam Ponsa, Misa Oliva, Moritz, Netmentora, Núria Guiu, Ntalades, Paula
Grande, Quim Girón, Raimon Molà, Raimon Mató, Rut Martínez Ribot, Sarah Anglada, Sasha Agranov,
Saye Brand, Sergio González, Sílvia Capell, Teresa Santos, Tomeu Amer, Valeria Cherubini, Veronica
Capozzoli, Vinomi, Vivian Friedrich, Vins del tros, Xavi Arcos, Yolanda Gutierrez, ZER Terra Alta Nord
i a totes les nostres famílies.

CRÈDITS

Edició, disseny i maquetació: Magda Puig Torres

Imatges: pàgines 1,2,3,6,8,10 i 11, fotografies cedides pel grup local aPassionats de la fotografia

Textos: nilak, David Tormo Benavent, Joaquim Bielsa Ferrús, Lluís Puig i Gordi, M. Rosa Vallespí i
Josep M. Vallespí i M. Teresa Mariné i Solé.
MÉS INFORMACIÓ

twitter i instagram @nilak_cti
nilak.cat

nilak.cti@gmail.com

O

A

A

M

M

B

B

E

L

R

G

E

L

P

A

N

S

A

I

U

T

T

P

R

Z

O

O

A

R

C

:

T

I

D

N

I

E

D

:

E

:

