
ANEM DE SAFARI



Benvingudes famílies, amics , amigues , veïns i veïnes del
barri...totes!

Esteu a punt de veure la mostra de fi de curs, el nostre
particular SAFARI.
Feu tantes fotos com vulgueu per què
ens pot passar de tot, que un pingüí s'ho passi massa bé, que
un flamenc se'ns despisti i surti amb els micos o, qui sap...
potser tenim un turista camuflat de zebra! 

Hem convidat a l'Eva Sasanedas i algun dels seus grups a la
mostra, per què el curs vinent també formaran part de La
Central! 
L'Anna , l'Elena i la Neus us volem donar les gràcies per
acompanyar-nos a les nostres aventures. 
Gaudiu molt de l'espectacle!!!

Moltes gràcies a l'Associació de veïns de Vista Alegre -Carme.



Ara que ja som
grans,per això som
blancs i negres, ens
haurem de salvar
el bec nosaltres
sols de tots els
depredadors.

Tu saps que
ets pingüí per

molt que
ballis tot el

dia?

Però si som
graciosets i
simpàtics.

Postser
tenim sort i
ens cuiden.

Saps que estem
apunt de

desaparèixer els
pingüins del Cab
com nosaltres.

Si, clar! però jo sóc
feliç salundant i

ballant

Ostres! és per què som a la punta
del continent? potser  que fem

espavilar als humans.

Quines coses que

dius!!hahaha

ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA...PINGÜINS

PINGÜINS
EMMA SANCHEZ, PAULA PRIU, AFRA COLL MASÓ,PAULA
SERVITJA FARRE,
FIONA DOMENECH, CARLA HEREDIA DÍAZ, NICOLE
BATALLÉ.



No, i a
ra no

 ca
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que m
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Sóc la
 salte

ts i

¡es
tic

 bé!

brrr

Uitx! crec que caic!hahaha

 
Saltets!! Jo ja t'ho

dic sempre que
ets una sapastra,

perds el flow i
l'equilibri i

després PAM! 

MICOS
TANIT ROURA

BRUNA SALVADÓ
MARIONA THIÓ

ÈNIA DOMENECH
GENÍS PICÓ
ALEX LUJAN

ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA..MICOS



Ei, que sóc aquí dalt! No em
deixeu, que us estic arreglant

el sostre de la cabana!

Tenim tot l'equip
apunt?

Ara vinc de
veure els

elefants, totes
les cries estan

bé.

ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA..GUIES I CUIDADORS
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GUIES
MARIA SOY
ROSA VILA

SÒNIA SOLDEVILA
JANA AGUIRRE

ELISENDA CANTO



ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA..SURICATES

Ja la tornem 
a tenir 
dormint

 a dins el tronc!

És ben bé, que som
l'animal més sociable
de la sabana africana.
Gairebé ja som tant
simàtiques com els
pingúins, i per sort

nosaltres no estem en
perill d'extinsió.

Tot el dia fan 
xefles aquestes! 
ara a que deuen

juagar???

SURICATES
LUA MASÓ
SIRA CASAS

GINA BESUIEVSKY
CLÀUDIA PLA

HELENA VIRGILI
MARTINA DURAN MUÑOZ

LAIA MARTÍN PÉREZ
JUNE SIERRA OTERA



Flami! què
fas tot sol!

Aquí, al llac Nakuru abans
vivíem molt bé. Però tot i que

va ser declarat patrimoni de la
humanitat cada dia ens costa
més trobar el nostre raconet

sense contaminació. 

Si, segueixen així
perdrem el rosa

perquè ens intoxiquen
els nostre crustaci

preferit!

El dia que ens 

vinguin a veure 

tots aquests que fan 

fotos i vegin que 

ja no hi som, 

després serà tard!

ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA:...FLAMENCS

FLAMENCS
ÍRIA MUÑOZ

INDIRA LUTFULLINA
JANA MASDEU

ONA MERCADER
MAR GUARDIA

GINA VELÁZQUEZ
ELNA MOLA

LARA WALKER

Grrr
rr!



ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA..ZEBRES

Què passarà 
si em remullo 

una mica?

Segur que no 
es banya

 per por a  
perdre les raltlles!

No li hem explicat mai que som una espècie 
vulnerble oi?! 

Ha de saber que abans que nosaltres aquí i
vivia la quagga. Potser les zebres

tristament un dia també ens extingim.  

ZEBRES
NIL PUJADAS

BRUNA SALVADÓ
TOMÀS CURÓS

ARLET JUANOLA



ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA..GASELES

Tot el dia anem
remugant, som

esveltes, de pèl curt i
potes primes. Ara,

fem un salts!!!!!

Aquests que ens miren es
pensenque som mascles per
què tenim banyes, però no.
Nosaltres femelles tenim

banyes, i els mascles
també!

GASELES
ANNA GARRIGA
NORA CROUS
ELNA CASAS
PEP MASÓ

JANA HERNANDEZ



ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA..ABORIGENS

Per nosaltres la música és
vida. Tenim molts balls i

rituals que ens uneixen i ens
fan respirar junts per agraïr a
la mare Terra tot allò que ens

aporta. #furaha

La cap de la tribu fa uns dies
ens va reunir a tots per

explicar-nos que  la Terra
està cansada. No respira com
abans, per això portem tantes

sequeres. Tindrà solució?

ABORÍGENS
JÚLIA CALLOL

AIXA MASDEVALL
TEIA PLA

MARIA SOY
IVET FLORES

VINYET LLANDRICH
JANA MASDEU

ÍRIA MUÑOZ
BERTA SOLER
AFRA PALAHÍ
JÚLIA COLL

ARLET SUBIRANAS



Hi ha tot tipus de turistes, ja ho
sabem. Però nosaltres volem ser

dels que menys impacte generem. 

Quins ritme quetenen, crec que no
aconseguiré ballarmai com els africans. 

Senten els tambors  al cor. 

ANEM DE SAFARI PER ÀFRICA..TURISTES

TURISTES
CLÀUDIA TARRÉS

CLÀUDIA SOLDEVILA
JÚNIA TANIT

XAN PAZ
BRUNA GRASAS

IONA PLANAS
LAIA PELACH

Si! ens agrada
descobrir món amb la

nostra motxilla, no
volem molestar. Però,

si ens deixen,farem
algunes fotos

precioses d'aquesta
meravella de paisatge

natural.



GRUPS
DANSA
ADUL TS

 M O S

T R A  
ELLES coreografia: Elena Masó

SOTA LA PELL coreografia: Neus Masó

COYOTES coreografia: Eva Sasanedas

YALLA TNAM coreografia: Neus Masó

LOCKDOWN , PARTY INDAJAUS coreografia: Neus Masó



CURS 22-23





HORARIS CURS 22-23







tot això
 passa a 
l'estiu!

tot això
 passa a 
l'estiu!


