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Divendres a la tarda. La ciutat fa olor de primavera i de mar, i la rambla i el 
Passeig de les Palmeres s’omplen de punts. Punts grans, punts petits, de 
totes mides i colors. Amb diferents històries, orígens, bagatges. Punts que 
arriben per primera vegada, altres que fa dies que hi són. Mirades de com-
plicitat, de sorpresa i d’alegria. Retrobaments, abraçades, cridòria i sorpre-
ses. Petits punts que es van unint i configurant aquest univers màgic que és 
el MINIPOP. Públic, artistes, voluntaris, vianants, nenes i nens, equip, tots ens 
retrobem de nou en aquest espai màgic de la ciutat de Tarragona, amb unes 
vistes inconfusibles, i carregat de moments i experiències viscudes. 

Aquest any l’espai ret homenatge a una de les artistes contemporànies més 
importants i rellevants, la japonesa Yayoi Kusama. Un exemple de lluita, ac-
tivisme cultural i feminisme. Ens endinsem en la seva mirada i els seus uni-
versos infinits, les seves sèries amb repeticions, els seus colors alegres i vi-
tals, les flors i les carabasses, els punts com origen i final. I ho fem des de 
l’amor i l’admiració total per la seva obra. Amb aquest Minipop volem apro-
par-vos al seu art, volem que descobriu aquesta gran artista, que tot i tenir 
90 anys i viure en una residència psiquiàtrica per voluntat pròpia, s’aixeca 
cada dia amb la il·lusió de pintar i compartir la seva creativitat amb tots no-
saltres. Així que aquest és el nostre humil homenatge a la Kusama i els seus 
punts, i també als nostres, que sou tots vosaltres, el públic que ens acom-
panya any rere any.

Benvingudes i benvinguts a la novena edició del Minipop. Esperem que us 
ho passeu molt bé i sigueu molt feliços.

Llarga vida a la cultura sense censura i per a totes les edats.

Núria Serrano Ventós
Directora Festival Minipop

“Petits punts que es van unint i 
configurant aquest univers màgic 
que és el MINIPOP”



Divendres i dissabte de 17.30 h a 21 h i 
diumenge d’11 h a 15 h

MINIPOP INFINIT
Inspirat en les Infinity Rooms de l’artista 
Yayoi Kusama, aquesta instal•lació feta 
amb miralls ens permet creure que la 
felicitat viscuda al Minipop pot ser eter-
na i durar fins a l’infinit i més enllà.
Totes les edats

ESPAI CAIXAFORUM
“Imagina un film”
Sempre has somiat ser directora de 
cinema? La teva creativitat et porta 
a imaginar-te històries tota l’estona? 
Aquest és el teu taller. Des de definir 
els personatges, crear l’storyboard, 
treballar el guió i afegir-hi els efectes 
especials i la música, tot això és possi-
ble en aquest espai on et convertiràs en 
el director de la teva primera pel·lícula.

Tots els vídeos realitzats participaran 
en la 7a Edició del Concurs Participa 
Méliès (www.participamelies.com).
A partir de 5 anys

QUIRIC, UN ROBOT INTERACTIU
Un ordinador interactiu que, sota 
l’aparença d’un simpàtic robot, permet 
experimentar a través del llenguatge 
tecnològic aspectes com el dibuix lliure, 
les formes geomètriques, els sons de 
diferents instruments musicals o les 
emocions.
De 2 a 5 anys

ACTIVITATS 
PERMANENTS

EL JOC DE LA LOLA DENTOLA
Vine a jugar al joc de la Lola Dentola 
a l’espai de la Clínica Dental Montse 
Timoneda i aprèn moltes coses sobre 
salut dental i nutrició. A més, podreu 
participar al Taller d’Higiene Dental per 
aprendre a rentar-se correctament les 
dents. Les doctores us ensenyaran a fer 
servir el raspall, el fil dental, el col·lutori, 
etc. No us ho perdeu!
Més de 4 anys

TALLER LA MARTINA- KIDS&US
Parlar noves llengües és fàcil amb la 
Martina. La seva metodologia innova-
dora fa que l’aprenentatge d’un nou 
idioma es converteixi en una aventura 
divertida i senzilla. Al Minipop ens en 
faran un tastet mentre fem un mòbil de 
paret o una màscara de superpoders. 
Perquè tenim tot un univers per desco-
brir. Parla llengües i parla amb el món.
http://www.lamartinaschool.com/
Més de 3 anys
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JOCS D’HABILITAT COSTA ECO
Coneixes les begudes vegetals I els 
brous orgànics de Costa Eco? Visita 
el seu estand, posa a prova la teva 
punteria I guanya fantàstics lots amb 
els seus productes.
Més de 4 anys

TALLER MONAPART
Monapart és l’agència immobiliària 
especialitzada en habitatges bonics. 
En el seu espai del Minipop podràs 
decorar una làmpada de paper a l’estil 
Yayoi Kusama i penjar-la a casa teva, en 
un racó divertit.
Més de 4 anys

TALLER DE FOTOGRAFIA
Marató fotogràfica. Jaime Rojas
El taller de fotografia del Minipop 
aquest any ens proposa construir un co-
llage amb totes les imatges capturades 
durant els tres dies del festival.
Cal portar màquina fotogràfica. 
Inscripcions prèvies a tallers@minipop.cat
Més de 8 anys

TALLERS MINIPOP
Davant de l’escenari i escampats per 
tots els racons trobaràs tallers i activitats 
per descobrir l’obra de la nostra admi-
rada Yayoi Kusama.
Totes les edats

ESPAIS DE LLIURE CREACIÓ
Ens ajudes a fer del recinte Minipop en-
cara un lloc més bonic? Dins del festival 
trobaràs diferents espais on poder crear 
a ritme de punts de colors.
Totes les edats

ESPAI KUSAMA
L’espai dedicat a descobrir l’artista que 
ha inspirat la instal∙lació i el disseny 
d’aquesta edició del festival. Amb 
videos, llibres i una interpretació de la 
seva Oblitteration Room. La nostra però 
de color groc ;-))
Totes les edats

ESPAI DE JOCS LU2
Un dels clàssics del festival, amb el seu 
arsenal infinit de jocs de taula per a 
totes les edats. 
Descobreix-los dissabte i diumenge 
a la zona de jocs del Minipop
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ISLANDIA NUNCA QUEMA
L’habitual aportació local al nostre festi-
val es vesteix de gala aquest any amb la 
presència dels Islandia Nunca Quema, 
el grup de referència de l’escena indie 
tarragonina. La seva aposta pel pop me-
lòdic elegant sembla feta expressament 
per tocar al Minipop i la seva presència 
serà un motiu d’orgull per a tots els 
pelacanyes melòmans.
Divendres 31 de maig / 20.30 h

XARIM ARESTÉ
Franctirador indomable i creador a 
contracorrent, Xarim Aresté és molt 
més que el nostre guitar hero local. 
Des dels seus inicis amb Very Pomelo, 
passant per les col·laboracions amb 
Gerard Quintana, en Xarim no ha parat 
de fer créixer el seu prestigi amb discos 
d’una evolució contínua. El seu nou 
treball, “El nus i altres mons”, és sense 
cap tipus de dubte, el més complert de 
la seva trajectòria, una amalgama de 
blues, rock, groove i folk que posa el 
llistó del festival molt alt. Serà un privi-
legi gaudir-lo en exclusiva per primer 
cop a Tarragona.
Divendres 31 de maig / 21.45 h

MÚSICA
CONCERTS
NYNADÚ
Sembla que fos ahir quan aquest grup 
osonenc va guanyar el prestigiós con-
curs del Sona 9, però ja han passat vuit 
anys, temps suficient perquè els Nyadú 
hagin confirmat tot el seu potencial 
amb la seva proposta assolellada de 
pop de guitarres melòdic. El seu últim 
disc, “Fernando Rogelio Estevez”, un 
dels destacats de la collita del 2018, 
serà el principal fil argumental en un 
concert molt esperat.
Divendres 31 de maig / 18 h

QUIMI PORTET
Parlar de Quimi Portet és parlar de la 
història viva del rock fet a Catalunya. La 
seva tasca juntament amb en Manolo 
Garcia a El Último de la Fila ha quedat 
impregnada en l’imaginari de diverses 
generacions i la seva obra en solitari ha 
confirmat el que alguns ja sabíem: que 
en Quimi és un esperit lliure, un cantau-
tor elèctric amb una habilitat inconfusi-
ble per parlar amb ironia i tendresa de 
la condició humana. El seu concert al 
Minipop serà un moment memorable i 
emotiu per totes i tots.
Divendres 31 de maig / 19 h
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ROMBO
Els repetidors del Minipop encara 
recordem l’actuació de les Rombo. El 
seu pop fresc, atrevit i empoderat va 
ser com una alenada d’aire fresc ideal 
per alleugerir la calor tarragonina. Ara 
tornen amb el seu esperadíssim segon 
disc, produït per David Rodriguez (La 
Bien Querida, La Estrella de David) una 
primícia sonora que omplirà el passeig 
de les Palmeres de tornades memora-
bles i electricitat (des)controlada.
Dissabte 1 de juny / 17.45 h

GERMÀ AIRE
De les cendres dels enyorats Mates 
Mates arriben els Germà Aire, autors 
d’un dels millors discos publicats al país 
l’any passat, “Sempre”, un treball que ha 
estat destacat merescudament a totes 
les llistes del millor del 2018. Emmar-
cats juntament amb Ferran Palau i Maria 
Lluïsa en la nova corrent del pop metafí-
sic, el seu cançoner delicat i somiador 
serà probablement la sorpresa més 
agradable d’aquesta edició. 
No te’ls pot perdre!
Dissabte 1 de juny / 19 h

INVISIBLE HARVEY
Dimas Rodríguez és el més semblant a 
un home renaixentista que tenim a casa 
nostra. Director de cinema, guionis-
ta, compositor i cantant, tots els seus 
projectes tenen un denominador comú, 
l’originalitat i una sinceritat emboli-
cada de melangia i sentit de l’humor. 
El segon disc del seu grup, Invisible 
Harvey, ens torna a regalar cançons sor-
prenents, petites píndoles quotidianes 
vistes des d’un prisma únic i inimitable.
Dissabte 1 de juny / 20.15 h

EL PETIT DE CAL ERIL
El present i el futur de la música feta 
en català porta el nom de Joan Pons, el 
líder d’El Petit de cal Eril. La seva tasca 
tossuda i continuada l’ha convertit en 
el referent musical del país i líder d’una 
nova corrent anomenada “pop metafí-
sic” que ens està regalant els millors dis-
cos fets a casa nostra. A part de la seva 
tasca de productor artesà, la seva obra 
intransferible i original ens ha regalat 
cançons eternes que enguany tindrem 
el privilegi de veure amb la presentació 
en exclusiva a Tarragona del seu nou 
disc “Energia Fosca”, un treball que ens 
tornarà a encisar com de costum.
Dissabte 1 de juny / 21.30 h
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DJ CIN (Superpandas)
El Minipop no seria el Minipop sense 
els nostres discjòqueis de capçalera. 
Aquest any en David Cin, vingut expres-
sament de terres forànies ens farà ballar 
fins que el cos digui prou. Un regal que 
ens fem tot l’equip del festival i que ens 
carrega les piles per seguir somiant en 
més nits d’estiu sota les palmeres.
Dissabte 1 de juny / 01.15 h

EL PÈSOL FERÉSTEC
Liderats per un dels membres de Vàlius, 
Gerard Segura, i Carlota Serrahima, El 
Pèsol Feréstec és una proposta fresca i 
original, una barreja lluminosa de pop i 
poesia que trenca tòpics i inèrcies mu-
sicals. Amb la incorporació de la poeta 
Maria Cabrera des del seu últim disc 
“Treure’n robins” la seva lectura musical 
de poemes contemporanis serà la mi-
llor companyia pel matí de diumenge.
Diumenge 2 de juny / 12.30 h

CARLOS SADNESS
Si hi ha una artista que ara mateix és 
protagonista d’una allau de popularitat 
imparable aquest és Carlos Sadness. 
Els motius són evidents: una proposta 
musical exuberant, barrejant pop, folk 
i ritmes llatins amb una facilitat innata 
per construir melodies inesborrables. 
A això, s’hi ha d’afegir uns textos vitals i 
plens d’optimisme, ideals per refugiar-
te en temps complicats com els d’ara. El 
seu concert serà de ben segur una pista 
de ball entre palmeres.
Dissabte 1 de juny / 23 h

YAWNERS
Des de Madrid i amb un segon disc 
recentment publicat, ens arriba una de 
les bandes més emergents i enèrgi-
ques de l’escena indie alternativa. Es 
fan dir Yawners, i el seu punk melòdic 
ple de ràbia i contundència serà ideal 
per acabar de suar la cansalada la nit 
del dissabte.
Dissabte 1 de juny / 00.30 h
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DJ LYONA
Marta Puig és un referent de la cul-
tura contemporània. Els seus llibres, 
videoclips i il·lustracions han marcat 
tota una generació i han generat un 
culte cap a la seva obra que traspassa 
fronteres. Sota el seu nom de guerra, 
Lyona mai ha amagat la seva condició 
de melòmana empedreïda i per això és 
un luxe que ens regali una sessió exclu-
siva de dj dedicada al britpop, la seva 
debilitat coneguda.
Diumenge 2 de juny / 13.15 h

SILENT DISCO 
Aquest any posem els comandaments 
de la Silent en mans del Club del Vinil 
de Tarragona, la revista musical La Nova 
Escena i el programa d’iCat, El Celobert. 
Divendres de 17.30 h a 21 h
Dissabte de 17.30 h a 21 h
Diumenge d’11 h a 14 h

SILENT DISCO LIVE
La tarda de dissabte la Silent prendrà 
vida pròpia amb sessions en directe. 

Els dj’s del Club del Vinil de Tarragona,  
La Nova Escena & Friends Djs (Jordi 
Ximeno, Jose Manuel Sánchez, Héctor 
Sánchez, Anna Pallarés i Marilén Selva) 
i els dj’s convidats d’El Celobert , el 
programa d’iCat de Lluís Gavaldà.

Mai hi havia hagut tanta festa en un lloc 
tant silenciós.
Dissabte de 17.30 h a 20.30 h
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TALLERS 
CREATIUS

L’espai de tallers del Minipop està dina-
mitzat per joves artistes locals que són 
escollits mitjançant una convocatòria 
pública. L’objectiu és descobrir el talent 
i l’obra d’aquests creadors alhora que 
aprenem i despertem la nostra creativi-
tat. Propostes de fotografia, literatura, 
robòtica, disseny, il·lustració, gastrono-
mia, teatre... tria la que més t’agradi i 
deixa’t portar per la màgia del Minipop!

Les edats dels tallers són orientatives, 
ja què tots els tallers estan pensats per 
fer en família i ser compartits per grans 
i petits. 

EL TALLER D’EN BRU
Gatarrat Espai Creatiu
Descobreix el taller d’en Bru. Un espai 
on podràs crear el teu propi titella, 
jugar i pintar lliurement.
Slow (25’)   De 2 a 6 anys
Divendres 31 de maig / 17.30 h a 20.30 h

TALLER DE GASTRONOMIA 
Aprenem a fer berenars saludables amb 
Ideas Vegetarianas.
De la mà de la Paula aprendrem a 
preparar berenars diferents, amb molts 
colors i bons aliments.
Slow   A partir de 4 anys
Divendres 31 de maig / 17.30 h a 19.30 h

TALLER DE TAPES CREATIVES
Lola Bistro 
Aprèn a cuinar les tapes més diverti-
des de la mà del xef David Amorós. 
Una oportunitat per descobrir la cuina 
d’aquest petit gran restaurant, que 
recentment ha obert un nou local 
a Tarragona
Slow   A partir de 6 anys
Divendres  31 de maig i 
dissabte 1 de juny / 17.30 h a 20 h

TALLER DE CISTELLERIA, 
FLORS DE COLORS
Anna Sínia 
Torna tot un clàssic del festival. Aquest 
any aprendràs a fer flors de vímet i les 
pintaràs de colors brillants.
Slow   A partir de 6 anys
Divendres 31 de maig / 18 h a 21 h
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TALLER DE PERIODISME MUSICAL
Gemma Ventura 
En aquest taller experimentaràs el 
que és ser un/a periodista musical. 
Entrevistaràs al músic Xarim Aresté, 
l’enregistraràs en vídeo i el resultat es 
publicarà al canal Youtube del Minipop.
Slow    A partir de 8 anys
Cal inscripció prèvia: tallers@minipop.cat
Divendres 31 de maig / 18.30 h

CONCERTS IL·LUSTRATS
Marta Bellvehí
Aprofita l’ambient del festival i les 
actuacions musicals en viu per inspirar-
te i dibuixar amb la il·lustradora Marta 
Bellvehí. Dibuixa els músics, les lletres de 
les cançons, els instruments, la gent que 
balla o dibuixa’t a tu a dalt de l’escenari!
Fast   Més de 5 anys
Divendres 31 de maig / 18 h a 20.30 h

TALLER DE MÚSICA PER NADONS-KRAKI
Yamaha Music School
Aquest taller farà que els infants juguin 
a crear la seva pròpia música a través 
del cant, la dansa, l’audició i la instru-
mentació.
Espai Nadó
Fast   De 18 mesos a 4 anys
Dissabte 1 de juny / 17.30 h a 20 h

DOT, DOT, DOT
Bàrbara Gutierrez i Rose Pomeroy
Directa des de Londres ens arriba 
aquesta proposta on es reinterpreten 
les famoses carabasses de la Yayoi 
Kusama i es recreen els seus universos 
infinits amb paper de bombolla.
Fast   A partir de 4 anys
Dissabte 1 de juny / 17.30 h a 20.30 h

ELS LUTIERS DE LA YAYOI KUSAMA
Nova Escola de la Banda Unió Musical 
de Tarragona
En aquest taller construiràs instruments: 
maraques i flautins de la mà dels músics 
d’aquesta banda tarragonina. 
T’hi animes?
Fast   A partir de 3 anys
Dissabte 1 de juny / 17.30 h a 20.30 h

AL TEU ROTLLO: 
ESTAMPACIÓ DE BOSSES
Hernan en H
Il·lustraràs la teva expressió, frase feta 
o dita popular preferida en un taller on 
reivindiquem les expressions típiques 
de la nostra terra. 
Slow   Edat: A partir de 6 anys
Dissabte 1 de juny / 17.30 h a 20.30 h
www.delterreno.cat
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CIANOTÍPIA, UNA ALTRA MANERA
DE FER FOTOS
Calidoscopi Cultura
La cianotípia és un antic procediment 
fotogràfic monocrom, molt utilitzat per 
fer còpies de plànols d’arquitectura. 
Descobreix com fer-ho en aquest taller 
dinamitzat per Calidoscopi Cultura. 
Plantes, dibuixos, collage, transferència 
de fotografies, teles o objectes. Les pos-
sibilitats de creació són immenses. 
Slow (60’)   A partir de 6 anys 
Dissabte 1 de juny 18 h / 19 h / 20 h

TALLER D’AGRICULTURA I REFORESTA-
CIÓ. BOLES DE FANG AMB LLAVORS
Montse Massó Sala
En aquest taller aprendràs la tècnica 
japonesa Nendo Dango, del tècnic agrí-
cola Fukuoka, que consisteix en crear 
boles d’argila que tenen com objectiu 
principal reforestar zones cremades o 
en alt perill de desertització.
Fast   Totes les edats
Dissabte 1 de juny / 18 h a 21 h

RETRATS INFINITS
Associació Resistència Bandera Negra
A través del retrat dels participants 
crearàs obres originals que tindran com 
a protagonistes els cercles, la repetició i 
la teva pròpia imatge.
Slow   A partir de 6 anys
Dissabte 1 de juny / 17.30 h a 20.30 h
https://banderanegra.org

EL RACÓ DE LA II·LUSTRADORA: 
NAMIBIA CORONADO
Com treballa una il·lustradora? En 
què s’inspira? La Namibia t’ensenyarà 
la seva obra i et donarà les claus per 
trobar la teva inspiració i crear la teva 
pròpia il·lustració.
Slow   A partir de 6 anys
Dissabte 1 de juny / 17.30 h a 19.30 h
http://www.namibiacoronado.com

FUROSHIKI, L’ART 
D’EMBOLICAR JAPONÈS
Annabel López Iniesta
Furoshiki és la tècnica japonesa 
d’embolicar amb una tela. És com fer 
origami però utilitzant robes de dife-
rents estampats i colors. En aquest taller 
aprendràs una mica més sobre aques-
ta tècnica mil·lenària i la cultura de 
l’obsequi que al Japó té una funció ri-
tual, a més de social. Un viatge apassio-
nant al país de la Kusama i una manera 
sostenible i diferent d’embolicar des 
dels objectes més quotidians als regals 
més especials. 
Slow (25’)   A partir de 6 anys i adults 
Dissabte 1 de juny  / 18 h a 21 h
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TALLER DE ROBÒTICA. 
ROBOTS QUE DIBUIXEN
Dynamind
Aprendràs a programar un robot que 
té forma de cotxe i que et permetrà 
dibuixar tot allò que vols.
Slow (30’)   A partir de 8 anys
Dissabte 1 de juny / 18 h a 21 h

TALLER DE MÚSICA
Yamaha Music School
T’imagines formar part d’un grup 
musical? T’agradaria cantar i tocar una 
cançó amb el teclat? Doncs aquest és 
el teu taller! Amb Yamaha Music School 
aprendràs a tocar una cançó mitjançant 
unes petites indicacions i podràs 
compartir l’experiència en grup, com 
autèntiques estrelles del pop!
Slow    A partir de 4 anys
Dissabte 1 de juny de 17.30 h a 21 h

TALLER DE DISSENY DE MODA. 
FES EL TEU PASSADOR PEL CABELL O 
UNA CORBATA DE LLACET 
Núria Subietas
De la mà de la dissenyadora de moda 
Núria Subietas, inspirat en teles de 
diferents formes i colors, dissenyaràs 
passadors o gomes pel cabell i/o corba-
tes de llacet per lluir de festa major en 
festa major.
Slow (30’)   A partir de 5 anys
Diumenge 2 de juny / 11.30 h a 14.30 h
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LITERATURA / POESIA 
NARRACIÓ ORAL
POESIA I CANÇONS. UN RECITAL PER A 
ÉSSERS SENSE EDAT
Totes les cançons són poesia? Qual-
sevol poema es pot convertir en una 
cançó? La poesia no interessa a ningú 
i les cançons sí? Pares i fills poden anar 
junts a un recital de poesia?
Si vols resoldre tots aquests dubtes (o 
no) i generar-ne de nous vine a escoltar 
i sentir els poetes Amat Baró i Meritxell 
Cucurella-Jorba.
Divendres 31 de maig / 17.30 h

TALLER DE POESIA EN MOVIMENT. 
ESCRIURE, RE-ESCRIURE, RE-ESCRIURE’NS
Muntsa Plana Valls
Tots som diferents i les nostres indivi-
dualitats fan que cada grup sigui mera-
vellosament diferent i únic... Partiràs del 
cos, som Moviment (intern i extern) i a 
través de la pròpia dansa única i perso-
nal... naixerà, més tard, sobre el paper 
la lletra escrita de la nostra poesia.
Slow (30’)   D’ 11 a 14 anys
Dissabte 1 de juny / 18 h a 21 h

POESIA VISUAL
Presentació del llibre “Te Amordido un 
perro” de Manuel Moranta.
Editorial Trampa Ediciones
Espai Kusama
Dissabte 1 de juny / 18 h
https://manuelmoranta.com/Book

EL PÈSOL FERÉSTEC
Un concert a ritme de poemes contem-
poranis per acompanyar el vermut de 
diumenge del Minipop
Diumenge 2 de juny / 12.30 h

CONTES DE CANÇONS
Editorial Nanit
En aquest taller convidem els nens i 
les nenes a ser il·lustradors/es del seu 
propi llibre i a crear un pop-up basat 
en el conte Bon dia. Una cançó conta-
da d’Els Pets, de l’Editorial Nanit. Els 
participants es podran emportar a casa 
el seu conte il·lustrat. 
Fast (15’)   De 4 a 8 anys
Divendres de 17.30 h a 21 h
Dissabte de 17.30 h a 21 h

NARRACIÓ DE CONTES. PETIT GÈNERE
Activitat de l’Espai Nadó  amb la 
col·laboració d’ Amnistia Internacional.
Diumenge 11.30 h, 12.30 h i 13.15 h
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TITELLES
MINIQUIZ

CINEMA

TAN SE VAL D’ON VENIM
Fundació Barça i Creu Roja
Espectacle de titelles i posterior taller 
sobre la crisi de persones refugiades 
per infants i famílies. 
Tot i que l’escola de la Maria i del Pere 
té pupitres, aules i patis, com qualsevol 
altra, no és una escola normal perquè 
hi viu la Ziga-Zaga, una pilota màgica 
de futbol que parla amb els nens de la 
classe i proporciona immenses alegries 
a tots durant els par-tits a l’hora del pati.

 
Durada: 90’   A partir de 4 anys
Divendres 31 de maig / 18 h

MINIQUIZ AMB HELLE KETNNER I 
NAIA MORENO
Aquest any la Helle s’acompanya d’una 
mini ajudant,  per dinamitzar el concurs 
més divertit del festival. En joc diferents 
obsequis del establiments adherits a la 
Xarxa Minipop. Recull les teves butlletes  
per participar-hi  a la zona del Minibar.
Divendres 31 de maig / 21.15 h

NIT DE CINEMA ORIENTAL

MARY Y LA FLOR DE LA BRUJA
Hiromasa Yonebayashi (93’)
En Tib, un gat negre, guia la Mary fins 
a una estranya flor enmig del bosc. La 
nena també troba una petita escombra 
màgica. Abans que pugui adonar-se’n, 
l´escombra la fa volar fins l´Escola En-
dor, una escola de bruixes.
Creada per animadors sorgits de Ghibli, 
Mary és una oda al poder transforma-
dor de la màgia i una nova història de 
creixement personal d´una nena.
Colorista, imaginativa, vitalista... 
Un film excel·lent.
Divendres 31 de maig / 21.45 h

FANTÀSTIC MR FOX
Wes Anderson (88’)
Basada en la novel·la de Roald Dah’ls 
del mateix nom, Wes Anderson ens 
delecta amb aquest film fet amb stop 
motion i en el que reconeixereu les 
veus de Meryl Streep, George Clooney, 
Bill Murray o William Dafoe.
Després d’anys d’idíl·lica existència, 
el senyor Fox trenca la promesa que 
li havia fet a la seva dona i comença a 
saquejar les granges dels seus veïns hu-
mans. Caure en els seus instints animals 
no només fa perillar el seu matrimoni, 
sinó que també posa en perill la vida de 
la seva família i dels seus amics animals.
Dissabte 1 de juny / 21.30 h
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TEATRE ESPAI NADÓ

EL MISTERI DE L’INTERIOR. MR SPARK
Mr Spark ha de treballar com cada dia, 
però avui te un cercle enorme de perso-
nes mirant-lo.. Una barreja interessant, 
fresca i innovadora de circ, teatre físic, 
manipulació d’objectes i interacció amb 
el públic.
Diumenge 2 de juny / 12 h 

EL BOSC ANIMAT, CIA TOC DE GRESCA
Una proposta amb un alt contingut 
visual itinerant embolicat en la temàtica 
de la natura.
Diumenge 2 de juny / 12 .30 h i 13.30 h

Divendres de 17.30 h a 20 h, 
dissabte de 17.30 h a 20.30 h i 
diumenge d’11 h a 14 h

El racó pels més petits de la casa està 
programat per Tecletes, l’associació 
més dinàmica i divertida de Tarragona 
que reinventa cada any aquest espai 
emblemàtic del Minipop. Sons, sorra, 
miralls, colors, olors i emocions (de 0 a 
3 anys).

Platja Tecletes/Bibliotecletes/ Faran-
dulàndia (el racó de les disfresses)/ 
Brilli Brilli (l’espai més fosc del festival)/ 
Professor Bromera/ LABerintotnireBAL/ 
Hola, hola/ Calidoscopi gegant/ Taller 
de música per nadons Kraki

PROFESSOR BROMERA
Taller de bombolles.
Dissabte 1 de juny 17.45 / 18.30 h / 19.15 h
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ESPAI 
CENTRAL

TO2 BB
Maria Cristina 11, 43003- Tarragona i C. 
De les Galanes 26, 43201- Reus 
La roba més cool, divertida, moderna 
i de qualitat de la mà de la Vanesa i 
el David. I és que un Minipop sense 
l’outlet de To2BB no seria un Minipop. 

ESTAND MINIPOP
Samarretes minipoperes  i discos i ma-
terial dels grups que actuen al Festival. 

XARXA MINIPOP
Un espai on trobar informació sobre 
tots els petits establiments que grà-
cies al seu micromecenatge contri-
bueixen cada any a fer del Minipop 
un festival únic.

MONAPART
La immobiliària especialitzada en 
habitatges bonics arriba al Minipop per 
compartir la seva passió pel bon gust. 
Passa pel seu estand i participa al taller 
de làmpades inspirat en la obra de la 
Kusama.

LOLA BISTRO
Al carrer Martí d’Ardenya a Altafulla i 
Ventallols a Tarragona. Probablement el 
millor restaurant de tapes de la comar-
ca es trasllada per unes hores al Passeig 
de les Palmeres. En David i la Ivonne 
ens ensenyaran alguns dels secrets més 
ben guardats de la seva cuina. Qualitat i 
diversió assegurada.

ESCOLA D’IDIOMES 
LA MARTINA- KIDS&US
L’aprenentatge d’una llengua no pot ser 
vist com una tasca obligatòria i avorrida 
i a La Martina ho saben molt bé. Parlar 
una segona llengua és obrir la porta 
d’un nou món. A través d’una metodo-
logia innovadora i participativa apren-
dràs a comunicar-te en una altra llengua 
més aviat del que et pensaves. Participa 
als seus tallers durant el Minipop i des-
cobriràs tot un món.

FUNDACIÓ NOÈLIA
Nens contra la distròfia muscular con-
gènita per dèficit de col·lagen VI, ha 
estat creada per dos pares, la Noèlia i 
el Carlos a partir de que al seu fill Adrià 
de 7 anys, li van diagnosticar aquesta 
malaltia quan en tenia 3. Una malaltia 
minoritària i degenerativa que a dia 
d’avui no té cura. L’objectiu de la Fun-
dació és recaptar fons per avançar en 
la investigació i trobar la cura per a tots 
aquells nens, que com l’Adrià, pateixen 
aquesta greu malaltia.
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FUNDACIÓ LA MUNTANYETA
L’Associació Provincial de Paràlisi Cere-
bral (APPC) de Tarragona és una entitat 
sense ànim de lucre, fundada en 1977 
i dedicada a l’atenció integral de nens i 
adults afectats de paràlisi cerebral o al-
tres encefalopaties de tractaments afins. 
Actualment estan treballant amb 
l’objectiu de crear una nova Llar per 
a persones amb paràlisi cerebral, que 
permetrà reduir les llistes d’espera 
existents i la saturació de les actuals 
instal·lacions, en un entorn confortable 
i digne, totalment adaptat per millorar 
l’autonomia personal. El projecte de La 
Muntanyeta Bonavista és, sens dubte, 
el projecte social portat a terme per la 
iniciativa privada més important de les 
comarques de Tarragona. Al Minipop 
podrem conèixer de primera mà aquest 
projecte i aportar el nostre gra de sorra 
perquè ben aviat sigui una realitat.
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RESTAURACIÓ 
DINS EL 
RECINTE

INFORMACIÓ 
TURÍSTICA

SAPPORO
Arròs amb verdura, yakisoba o sushi de 
la mà d’un dels millors restaurants de la 
ciutat. Un clàssic pel sopar de diven-
dres. 

ESPIGA D’OR
Menja Bo, Sa i Bio! Perquè el menjar 
ràpid també pot ser saludable!
Galetes, muffins, pastissos d’elaboració 
pròpia, entrepans i pizzes vegetals, hu-
mus, truites, veggie burger, croquetes... 
Un munt de propostes per triar. 
Dissabte i diumenge.

GELA’T 
Gelats artesanals de mil i un gustos per 
fer-nos gaudir encara més del moment.

KIOSK TECLETES
El minibar a l’Espai Nadó.
Mini Pop Corner, Broquetes de fruita i 
crispetes a l’Espai Nadó.

MINIBAR
Sucs, refrescs, aigua, cervesa Estrella 
Damm, vins del Celler Mas Vicenç (Nit 
de Lluna i El Terrat) vermut De Muller, 
Kombutxa, patates, olives i minigins. 

DINARS  MINIPOP 
(divendres, dissabte i diumenge) 
amb la polsera Minipop:

- La Pepita, Plaça Verdaguer.
Postres gratuïts

- Restaurant Balandra, Espinach 18. 
20% de descompte 

- La Cantonada, Fortuny 23. 
Postres gratuït. Menú divendres 8,5€

ALLOTJAMENT MINIPOP
Consulta els descomptes especials 
utilitzant el codi MINIPOP2019

Hotel Lauria, 
Rambla Nova 20, Tarragona

Aparthotel Alexandra, 
Rambla Nova 71, Tarragona

Hotel Catalunya Express, 
General Contreras 16, Tarragona

Hotel Astari, 
Via Augusta 95, Tarragona

Camping Tamarit Park Resort, 
Platja de Tamarit. Tarragona
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GRAELLA
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DIVENDRES
HORARI 31 DE MAIG
17.30 h a 21 h MINIPOP INFINIT

17.30 h a 21 h ESPAI CAIXAFORUM
“Imagina un film”
QUIRIC, UN ROBOT INTERACTIU

17.30 h a 21 h MONTSE TIMONEDA 
CLINICA DENTAL

17.30 h a 21 h TALLER LA MARTINA- KIDS&US

17.30 h a 21 h JOCS D’HABILITAT COSTA ECO

17.30 h a 21 h TALLER MONAPART

17.30 h a 21 h TALLER DE FOTOGRAFIA

17.30 h a 21 h TALLERS MINIPOP

17.30 h a 21 h ESPAIS DE LLIURE CREACIÓ

17.30 h a 21 h ESPAI KUSAMA

17.30 h a 21 h TALLERS CREATIUS

17.30 h a 21 h SILENT DISCO

17.30 h a 20 h ESPAI NADÓ

17.30 h POESIA I CANÇONS 
Meritxell Cucurella i Amat Baró

18 h ESPECTACLE DE TITELLES  I TALLER 
“Tant se val d’on venim” Fundació 
Barça i Creu Roja

18 h NYNADÚ

19 h QUIMI PORTET

20.30 h ISLANDIA NUNCA QUEMA

21.15 h MINIQUIZ

21.45 h MARY Y LA FLOR DE LA 
BRUJA

21.45 h XARIM ARESTÉ

DISSABTE
HORARI 1 DE JUNY
17.30 h a 21 h MINIPOP INFINIT

17.30 h a 21 h ESPAI CAIXAFORUM
“Imagina un film”
QUIRIC, UN ROBOT INTERACTIU

17.30 h a 21 h MONTSE TIMONEDA 
CLINICA DENTAL

17.30 h a 21 h TALLER LA MARTINA- KIDS&US

17.30 h a 21 h JOCS D’HABILITAT COSTA ECO

17.30 h a 21 h TALLER MONAPART

17.30 h a 21 h TALLER DE FOTOGRAFIA

17.30 h a 21 h TALLERS MINIPOP

17.30 h a 21 h ESPAIS DE LLIURE CREACIÓ

17.30 h a 21 h ESPAI KUSAMA

17.30 h a 21 h TALLERS CREATIUS

17.30 h a 20.30 h SILENT DISCO LIVE

17.30 h a 20.30 h ESPAI NADÓ

17.45 h ROMBO

18.30 h POESIA VISUAL
Presentació del llibre “Te Amordido 
un perro”  Manuel Moranta

19 h GERMÀ AIRE

20.15 h INVISIBLE HARVEY

21.30 h FANTÀSTIC MR FOX

21.30 h EL PETIT DE CAL ERIL

23 h CARLOS SADNESS

00.30 h YAWNERS

01.15 h DJ CIN (Superpandas)



GRAELLA
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DIUMENGE
HORARI 2 DE JUNY
11 h a 15 h MINIPOP INFINIT

11 h a 15 h ESPAI CAIXAFORUM
“Imagina un film”
QUIRIC, UN ROBOT INTERACTIU

11 h a 15 h MONTSE TIMONEDA 
CLINICA DENTAL

11 h a 15 h TALLER LA MARTINA- KIDS&US

11 h a 15 h JOCS D’HABILITAT COSTA ECO

11 h a 15 h TALLER MONAPART

11 h a 15 h TALLER DE FOTOGRAFIA

11 h a 15 h TALLERS MINIPOP

11 h a 15 h ESPAIS DE LLIURE CREACIÓ

11 h a 15 h ESPAI KUSAMA

11.30 h a 14.30 h TALLERS CREATIUS

11 h a 14 h SILENT DISCO

11 h a 14 h ESPAI NADÓ

11.30 h NARRACIÓ DE CONTES 
petit gènere

12 h EL MISTERI DE L’INTERIOR 
Mr Spark

12.30 h EL BOSC IMAGINARI
Cia La Tresca

12.30 h EL PÈSOL FERÉSTEC

13.15 h DJ LYONA

ESPAIS
ESPAIS VARIS
Consulta el  programa 
per més detall

ESPAI 
TALLERS

ESPAI 
SILENT DISCO

ESPAI 
NADÓ

ESPAI 
KUSAMA

ESPAI 
CINEMA / TEATRE

ESPAI 
CONCERTS
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PLÀNOL MINIPOP



EQUIP MINIPOP
Direcció , coordinació i programació: Núria Serrano
Programació musical: Lluís Gavaldà
Coordinadora de producció: Anabel Gonzalez
Assistents de producció: Cristina Soler, Gemma Daunis, Xuspa Guillén
i Hèctor de la Salut
Imatge i Disseny: Eva Jolis (Unicum Disseny)
Comunicació: Ivet Batet
Fotografia: Jaime Rojas i Rosa Rovira
Vídeo: S Morris Produccions
Web: Kiwop
Coordinació de l’Espai Tallers: Laia Marín
Coordinació instal∙lació: Estudi d’Arquitectura Pere Socias
Arquipops: Alex Briñón, Javier de Higes, Gemma Daunis, Ivan López, Cristina 
Soler, Júlia Valero, Rosana Combalia, Barbara Molina, Josep Mª Iglesias, Berta 
Tous, Isma Casanova, Irina Mariné, Quim Vilafranca, Marta Jorge, Letícia Chavez, 
Marta Ventura.
Venda anticipada i Taquilles: Carme Rodriguez,  Kevin Acuña i Yolanda Batista
Regidoria d’escenari: Sílvia Ferreres, Blanca Rovira, Josep Maria Guillén
Producció tècnica: Jordi Castaño
Equip de so: TST
Minibar: Eva Vallès i Javi Palmero
Voluntaris Minibar: Martí Sans, Eva Mansilla, Gemma Alsina, Pere Carrillo, Luis 
Federi-co Munzi, Desiré Casanovas
Espai Nadó: Bàrbara Albareda, Cristina Serra, Joana Zapata, Judit Montserrat, 
Maria Bennàssar, Alba Ramos, Marta Prats, Maruxa Roel, Núria Pascual, Rut Fabra, 
Marta Francisco, Victòria Martí i Bet Díez.
Coordinació de Voluntariat: Lluïsa Marín i Glòria Alcaraz
Estand Minipop: Anna Serrano, Núria Calvó
Xarxa Minipop: Núria Arlandes
Voluntaris: Ricard Colet, Pere Garcia, Mireia Bonmatí, Moises Moreno , Carol 
Expòsito, Jaume Sardà, Emma Millán, Raquel Aguilera, Sara Bordell, Ariadna 
Miró, Sara Ortega, Maria Saltó, Dani Nieto, Ely Olivera, Paula Borreguero, Andrea 
Borreguero, Joaquim Llauradó, Alexandra Marcos, Xavi Casas, Jordi Marco, Mar 
Sendra,  Xavi del Pino, Manel Tarrés, Sergi Baches, Estefania Lopez, Neus Rovira, 
Silvia Soler, Cristina Garrido, Lluís Bassaganya, Sònia Gracia, Montse Calvó, Clara 
Madurell, Cristina Tomé i Elena Ávila.
Voluntaris Junior: Sara Moreno, Àlex Colet, Isaac Colet Magí Garcia, Pere Garcia,  
Joana Prades, Lluc Gavaldà i Pau Barceló
Miniequip: Lluc , Biel, Lola, Naia, Quim, Blau, Pere, Joana, Pere, Joel,  Sara, Naia, 
Juno, Linus, Anna, Roc,  Magí, Enric, Isaac, Àlex, i els petits de l’equip Tecletes (que 
cada any són més i ens omplen d’alegria) Brais, Maria, Dídac, Eloi, Martí, Ariadna, 
Nora, Nel, Sebastià , Natàlia, Emma, Simó, Èlia, Bet, Pau, Elena, Aina, Nil, Martina,  
Blau, Queralt, Guillem, Bertrand i Etienne.
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GRÀCIES A TOTS!
UN PROJECTE DE: AMB EL SUPORT DE:

XARXA MINIPOP:

PATROCINA:

RESTAURACIÓ:

COL·LABORA:



EL MINIPOP FA QUE DIFERENTS GENERACIONS PU-
GUIN CANTAR, BALLAR, CREAR I DIVERTIR-SE JUNTS.
 
Les edats serveixen de referència però totes les 
activitats estan pensades per a ser compartides 
per grans i petits, per això us demanem que no 
perdeu als nens i nenes de vista. Els talleristes 
ens ofereixen les seves experiències i els volun-
taris la seva ajuda. Respecteu el torn dels tallers i 
el seu aforament i gaudiu d’una experiència cul-
tural ex-traordinària.

Si bé el Minipop d’enguany s’inspira en el treball 
de l’artista japonesa Yayoi Kusama, en cap cas 
ella o la Fundació Yayoi Kusama ha participat en 
la instal∙lació ni tenen cap mena de relació amb 
el festival.

CONSULTA LA PROGRAMACIÓ SENCERA A
www.minipop.cat

ETIQUETA LES TEVES PUBLICACIONS AMB
#minipop2019    #somminipop   


