FESTIVAL XALARO 2016  DOSSIER DE PREMSA
LA TERCERA EDICIÓ DEL FESTIVAL “XALARO” DE PLATJA D’ARO EL 18 I 19 DE JUNY CONCENTRA
TOTA LA SEVA OFERTA D’ESPECTACLES FAMILIARS A L’ENTORN DEL PASSEIG MARÍTIM
Lax’n’Busto, Cia. Ytuquepintas, Dàmaris Gelabert, Cia. La Tal, The Risas, Circ Los, Cia. Pere Hosta...
Tercera edició del Festival Xalaro a Platja d’Aro, el cap de setmana 18 i 19 de juny, el primer de la Costa
Brava dedicat al públic familiar amb espectacles de música, clown o teatre i animació de carrer.
(www.xalaro.cat). Després del seu naixement ara fa dos anys, les principals novetats d’aquest 2016 són
la concentració dels espectacles tant en franja horària -tarda, vespre i nit-, com en espais escènics -al
Passeig Marítim o entorn més proper-. També s’estrena la primera edició d’un concurs a Instagram, i es
manté la gratuïtat de totes les actuacions, que són sempre a l’aire lliure. Xalaro és una iniciativa de
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per consolidar l’acreditació com a Destinació de Turisme Familiar.
El festival manté l’ambició en al programació amb 20 actuacions de 18 companyies i artistes en 30 hores, i
presenta com a caps de cartell a Lax’n’Busto, Cia. Ytuquepintas, Dàmaris Gelabert, Cia. La Tal, The Risas o
Pere Hosta, entre d’altres. La programació d’espectacles combina diverses tècniques i modalitats -música,
humor, màgia, circ, teatre de carrer, cercaviles, installacions participatives-, que es reparteixen al llarg del
Passeig Marítim en set escenaris (i diversos espectacles itinerants) i puntualment a la Plaça Major i a la Plaça
de l’Ajuntament -a pocs metres de la façana costanera-. A més a més, tots els infants socis del Club Super3 de
Televisió de Catalunya obtindran un obsequi -la bossa o la gorra oficial del festival- mostrant el seu carnet a
l’Oficina de Turisme de Platja d’Aro.
Una altra de les novetats és el concurs Si em toques xalaràs! que installa dissabte (16-22 h) i diumenge (16-20
h) dos pianos al carrer -a la Plaça de l’Ajuntament i al Passeig Marítim (c/ Miramar-Av. de la Pau)- perquè
tothom que vulgui pugui tocar-los, i si a més a més es grava quan ho fa i ho comparteix a Instagram
(#pianodecarrer), pot guanyar regals en els establiments del municipi que disposen del segell de Destinació de
Turisme Familiar (DTF). Enguany, però, no repeteix la fira de productes i serveis infantils. Un conjunt de canvis
que cerquen la comoditat del públic assistent i la millora global d’una programació que ja ha vist com hi
actuaven Els Amics de les Arts, Pep Bou, Macedònia, Sant Andreu Jazz Band, Brodas Bros, Mag Edgar, The
Gramophone Allstars Big Band, Pep Plaza, Heavy per Xics o Pepa Plana i Toti Toronell, entre d’altres.
Programació d’espectacles: animació de carrer, música, circ, clown i installacions interactives
En relació a les propostes d’animació de carrer i de caràcter itinerant hi actuen la Dinamo amb Music On
Cycles (sis músics toquen cançons pedalant sobre les seves bicicletes) i Fadunito amb La Gran Família (el
divertit passeig d’una mare i els seus fills de grans dimensions). La música pren protagonisme de la mà de The
Risas i l’espectacle Cucurelles (música disco dels 70 i 80, funky i pop des del bon rotllo i el bon humor),
Dàmaris Gelabert (amb un repertori de cançons infantils molt popular a les escoles d’arreu del país) i
Lax’n’Busto amb el concert Lax’n’Xics (especialment pensat per al més menuts però amb els èxits de sempre
del grup). L’humor per a totes les edats també hi és present de la mà Cia. Campi Qui Pugui amb Manneken’s
Piss (que proposa la inauguració d’una nova i original font de la ciutat), la divertida màgia del Mag Isaac amb
l’espectacle Imperfecto, i la Cia. Pere Hosta amb el seu Open Door (que converteix el quotidià en inoblidable).
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El circ i el clown són un dels pals del paller del festival amb quatre propostes: Cia. Sienta La Cabeza (barreja
d’humor, música i “perruqueria” per als més atrevits), Cia. La Tal amb The Incredible Box (Premi al Millor
Espectacle de Carrer Freiburg Kulturbosrse 2015), Cia. Jean Philippe Kikolas amb Sin Remite (Premi del Jurat
Milano Clown Festival 2012 i Premi Millor Espectacle Malbharia 2013) i Circ Los amb Xarivari Blues (malabars,
monocicles i llit elàstic amb l’ambient dels Blues Brothers). L’espai urbà i la participació popular també és un
dels eixos del festival, dinàmica que es manté enguany de la mà de quatre propostes que conviden a la
interacció del públic: Els amics d’en Cruso de Toc de Fusta, la pintura en 3D de Toni Ortiz, Qui va matar el meu
conill? de la Cia. Itinerània, i els Enginys Eko.poètiks de Katakrak. Darrerament, sobresurt Somnis de sorra, un
espectacle visual, poètic i ple de sentiments de la Cia. Ytuquepintas, elaborat amb la projecció de les formes i
dibuixos fets amb sorra i amb música original.
Xalaro, quarta proposta d’Estereofònics, la nova marca dels festivals musicals al municipi
La mostra forma part d’Estereofònics, la marca que des l’any aplega tots els festivals i espectacles musicals
que es desenvolupen a l’estiu a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, i que enguany proposa 70 concerts en
quatre mesos -del 15 de maig al 17 de setembre- majoritàriament gratuïts, a l’aire lliure i de múltiples gèneres:
del jazz a la música de cambra, tot passant pel surf o el rock’n’roll. Tota la informació es recull en l’edició de
15.000 exemplars de l’agenda musical que cronològicament relaciona l’oferta de concerts -enguany dotze més
que el 2015- que també es pot trobar en quatre idiomes al portal www.estereofonics.com. Mozart Chamber
Orquestra, Monica Green, Les Anxovetes, The Shivas, Josep Manzano, The Excitements, Halldor Mar o David
Marks (membre original de The Beach Boys), són alguns dels protagonistes de l’estiu.
Configuren Estereofònics 2016: Concerts Inaugurals (14 de maig), Festival Internacional de Música de S’Agaró
(15 de maig-17 de setembre), Tots! Concert Solidari (5 de juny), Xalaro  Mostra d’Espectacles Familiars (18 i
19 de juny), Nits de Jazz a Platja d’Aro (26 juny-2 de setembre), Cicle de Sardanes i Havaneres (9 de juliol-27
d’agost), Desemboca Rock’n’Roll Festival (21-24 de juliol), Festival de Guitarra de Girona (24 de juliol-11
d’agost), Festa Major de Platja d’Aro (11-15 d’agost), Festa Major de Castell d’Aro (8-11 de setembre), Concert
de la Diada Nacional (11 de setembre) i FestiSurf Costa Brava (17 de setembre).
Castell-Platja d’Aro, Destinació de Turisme Familiar
L’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya va concedir l’any 2014 a Castell-Platja d’Aro la
certificació com a nova Destinació de Turisme Familiar (DTF). Per assolir-ho -i mantenir-lo-, és necessària la
implicació i el treball conjunt de l’Ajuntament i de les empreses locals, ja que hi ha tot un conjunt de requisits
que cal complir, tant des de l’àmbit públic com des de l’oferta de serveis del sector privat. De manera
progressiva cal assolir diversos percentatges d’establiments que facilitin en les seves installacions i serveis
l’estada del públic familiar. Actualment n’hi ha 22 en l’àmbit de l’allotjament, la restauració i l’oci.
Simultàniament l’Ajuntament ha de garantir zones de jocs infantils i lúdiques, la senyalització de les zones de
perill, la informació en diferents idiomes, la implantació de mesures de seguretat passives i actives, una
programació dissenyada per al públic familiar, o la presència d’un Mini Club Infantil-Ludoteca. Així, de cara a
l’estiu hi ha programades unes 150 activitats, des de finals de juny a les darreries de setembre amb propostes,
esportives, festivals i festes majors, activitats al Passeig Marítim de Platja d’Aro (fires, tallers, animació infantil)
a la Biblioteca Mercè Rodoreda (contes, tallers i concursos), espectacles d’animació infantil o visites guiades i
activitats de descoberta.
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PROGRAMA GENERAL

Dissabte 18 de juny de 2016
Piano de Carrer  Si em toques xalaràs!  Concurs a Instagram
16-22 h Passeig Marítim (c/Miramar-Av. de la Pau)  Av. de S’Agaró (Plaça de l’Ajuntament)
Guanyeu premis per a tota la família!
Toc de Fusta  Els Amics d’en Crusó  Installació interactiva
17-20 h Passeig Marítim (c/ Miramar-Av. de la Pau)  Activitat de lliure participació
Cia. Sienta La Cabeza  Sienta la Cabeza  “Perruqueria” i música
17-20 h Passeig Marítim (c/ Marina)  Activitat participativa
Cia. Campi Qui Pugui  Manneken’s Piss  Humor sense paraules
17.30 h Passeig Marítim (c/ Verdaguer)  Inaugurem la nova font de la ciutat!
Toni Ortiz  Pintura 3D  Dibuix pintat a terra
18 h Passeig Marítim (c/ Alegria)  Feu-vos fotos “dins” de l’obra!
Mag Isaac  Imperfecto  Màgia
18.30 h Passeig Marítim (Av. de la Pau)  Un espectacle dinàmic i participatiu
Cia. Pere Hosta  Open Door  Humor
19 h Passeig Marítim (c/ Església)  Convertim el quotidià en inoblidable!
Cia. Campi Qui Pugui  Manneken’s Piss  Humor sense paraules
19.30 h Passeig Marítim (c/ Verdaguer)  Inaugurem la nova font de la ciutat!
Cia. La Tal  The Incredible Box  Circ al carrer
20 h Passeig Marítim (Trav. Cavall Bernat)  Premi Millor Espectacle de Carrer Freiburg Kulturborse 2015
La Dinamo  Music On Cycles  Música i espectacle al carrer
20.30 h Passeig Marítim (itinerant)  Sis músics toquen sobre bicicletes
Cia. Campi Qui Pugui  Manneken’s Piss  Humor sense paraules
21.30 h Passeig Marítim (c/ Verdaguer)  Inaugurem la nova font de la ciutat!
Cia. Ytuquepintas  Somnis de sorra  Espectacle visual
22 h Plaça Major  Mans i sorra damunt d’un vidre. Acompanyament de música original
The Risas  Cucurelles  Música
23 h Passeig Marítim (Trav. Cavall Bernat)
Música disco del 70 i 80, funky i pop
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Diumenge 19 de juny de 2016
Piano de Carrer  Si em toques xalaràs!  Concurs a Instagram
16-20 h Passeig Marítim (c/Miramar-Av. de la Pau)  Av. de S’Agaró (Plaça de l’Ajuntament)
Guanyeu premis per a tota la família!
Cia. Itinerània  Qui va matar el meu conill?  Installació interactiva
16-19 h Passeig Marítim (c/ Església)
Proposta participativa per descobrir l’assassí i reconstruir l’escena del crim
Katakrack  Enginys Eko.poètiks  Installació interactiva
16-19 h Passeig Marítim (c/ Miramar-Av. de la Pau)  Un espai original, lúdic i participatiu
Cia. Jean Philippe Kikolas  Sin Remite  Circ teatre i humor gestual
17 h Passeig Marítim (c/ Verdaguer)
Premi del Jurat Milano Clown Festival 2012  Premi Millor Espectacle Malbharia 2013
Dàmaris Gelabert  La Dàmaris en concert!  Música
18 h Passeig Marítim (c/ Marina)
Les cançons infantils més populars  Creadora del Mètode Totsona d’Estimulació Musical
Circ Los  Xarivari Blues  Circ de carrer
18 h Passeig Marítim (Av. de la Pau)
Malabars, monocicles i llit elàstic  Escenografia del film Blues Brothers
Fadunito  La Gran Família  Espectacle de carrer
19 h Passeig Marítim (itinerant)  El divertit passeig d’una mare i els seus fills... De mesures XXL!
Lax’n’Busto  Lax’n’Xics  Música
19 h Passeig Marítim (Trav. Cavall Bernat)
Concert dissenyat per al més menuts... Però amb els èxits de sempre!
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