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El Festival Spàrrek creu en la cultura com a eina 
d’apoderament d’una societat inquieta. 
Promovent l’intercanvi cultural a través de la 
idea de compartir es generen un seguit 
d’activitats que volen ser una pala de terra més 
d’aquesta pila de cultura que mai para de créixer 
i de la qual ens nodrim.
 
El Festival Spàrrek arriba a Esparreguera per 
fomentar intercanvis i inquietuds. Durant el mes 
d’octubre del 2018, hi haurà activitats de tot 
tipus pensades perquè cadascú pugui trobar les 
que li vinguin més de gust. Les accions de 
l’Spàrrek tindràn sentit al haver-hi diversitat, 
debats, agitació cultural. Et convidem a visitar 
aquest espai i compartim amb tu aquest festival, 
que no pertany a ningú més que a tothom. 

+  a  s p à r r e k . c a t



DIJOUS 4 D’OCTUBRE
17:30h  Sala d’Actes Biblioteca Municipal L’Ateneu
PROJECCIÓ: The Boat That Rocked (Pirate 
Radio), 2009, VOSE.
Una ràdio pirata als anys 60 emet des d’un vaixell a alta 
mar. Música, comèdia i un col·loqui participatiu al final.

Entrada gratuïta   Servei de crispetes a 1€

DIJOUS 11 D’OCTUBRE
18:00h  Plaça d’Antoni Nin i Escudé
DEBAT: DE QUI ÉS LA MÚSICA?
Ens envolten les contradiccions i el debat sobre l’autoria 
de la música ens toca de ben a prop. T’hi has aturat mai a 
pensar? Que tremoli la indústria cultural!

Entrada gratuïta   Servei de begudes a preus populars

A CONTINUACIÓ...
19:00h   Plaça d’Antoni Nin i Escudé
JAM SESSION POST-DEBAT
Música en directe km0: instruments, veu, ritme o a fer 
petar la xerrada. Escenari obert a totes les propostes.

Entrada gratuïta   Servei de begudes a preus populars

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
12:00h  Plaça de la Pagesia
VERMUT MUSICAL 
Un bon vermut de diumenge acompanyat de la música 
en directe del cantautor olesà Marc Amat i la jove 
promesa esparreguerina Mar Giménez. 100% Spàrrek.

Entrada gratuïta   Servei de tapes, vermut i begudes

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
19:45h  Església de Santa Eulàlia
INTERCANVI CORAL 
Concert de música que trenca tòpics: cantaran 
l’Escolania d’Olesa de Montserrat i el Cor Jove Amics 
de la Unió de Granollers. Apte per a tots els públics.

Donatiu: 8€   Venda anticipada als actes de l’Spàrrek i 
a la Sabateria l’Avi Miquel (a les galeries)

DIMARTS 23 D’OCTUBRE
19:00h  Terrat de la Biblioteca Municipal L’Ateneu
VESPRE ENTRE VERSOS 
Explosió de poetes en estat pur: espectacle poètic 
amb versos d’escriptors joves que no ho tindran fàcil. 
Caldrà que deixin, remenin i gaudeixin d’allò escrit. 

Entrada gratuïta   Dir. artística: Uxia Campo



DISSABTE 27 D’OCTUBRE
A partir de les 17:00h   Plaça del Centreu

DIA K
És tradició matricular amb una lletra els dies importants i 
nosaltres també ho hem fet. La cita del 27 d’octubre d’enguany 
conclourà amb l’Spàrrek 2018. Des de la tarda fins la matinada, 
la Plaça del Centre bullirà amb activitats i actuacions de tot 
tipus. A la tarda, cadascú podrà trobar el seu racó on aprendre i 
compartir. Més tard, una gran scape room farà agafar gana a 
aquells que es quedin al sopar. Tot això per començar amb les 
actuacions de la nit: trencarà el gel el cantant de rap EZD, ens 
faran ballar molt ska els grups Foc! i Aldarull, tots dos grups 
amb una energia explosiva que no rebaixaran les companyes de 
SFDJ7, que tancaran la festa. Hi haurà servei de barra amb 
begudes i sopar per no tenir excuses per marxar.

Entrada gratuïta a tot el recinte

17:00h   Activitats d’agitació cultural per a infants i joves

 Taller d’instruments reciclats
 Mercat d’intercanvi musical
 Taller de DJ
 Listening corner
 Art en directe
 Zzzgae: taller de reciclatge de CD’s antics - Porta el    
 teu CD ratllat i el decorarem!

19:00h   Gran escape room musical

 Si et penses que ets capaç de combatre el sistema  
 vine a demostrar-ho: caldrà cooperar per aconseguir  
 escapar-ne i no serà fàcil. La música serà el motiu  
 per avançar i superar tots els reptes! 

 Cal fer equips de 4 persones amb, com a mínim, un  
 mòbil amb lector de codis QR.
 Inscripcions durant tota la tarda.

20:30h   Sopar popular

 Queda’t al recinte a sopar amb nosaltres: agafem  
 forces pels concerts de la nit i compartim una   
 estona juntes. 

 Tiquets per menjar a preus populars
 Sopar apte per a persones vegetarianes

21:30h   Concert amb EZD

22:00h    Manifest Spàrrek 2018

22:30h    Concert amb FOC!

00:00h   Concert amb Aldarull

01:00h    Cloenda amb SFDJ7



ELS ESPAIS DE L’SPÀRREK

L’Spàrrek es configura sobre els carrers i places de la vila 
d’Esparreguera, en lloc oberts per deixar empremta i no 
ser només un acte puntual. Les activitats es 
desenvolupen entre 5 espais diferents.

Església de Santa Eulàlia

Plaça del Centre

Pl. d’Antoni Nin i Escudé

Biblioteca Municipal l’Ateneu
Plaça de la Pagesia



VOLS PARLAR AMB NOSALTRES?

Estarem encantats de respondre’t si ens envies 
un correu a sparrektr@gmail.com.

VOLS DONAR SUPORT A L’SPÀRREK?

Tenim samarretes i prints personalitzats que 
podràs trobar a qualsevol de les activitats de 
l’Spàrrek, sempre  de la mà dels voluntaris i 
voluntàries que són incansables.

QUI JA DONA SUPORT A L’SPÀRREK?

Tramateatre

Parròquia de Santa Eulàlia d’Esparreguera

Ajuntament d’Esparreguera

Biblioteca Municipal l’Ateneu


