
 

GUIA CLOWNIA 
En aquesta petita guia hi trobareu un seguit d'indicacions, consells i mapes destinats a facilitar-

vos l'accés i l'estada a Clownia.  

COM ARRIBAR-HI  

Clownia és un festival compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat, enmarcat en un 

paratge meravellós com és Sant Joan de les Abadesses i el Ripollès. Per estalviar recursos 

energètics, reduïr la contaminació i possibles cues us animem a compartir cotxe o estudiar vies 

per arribar a la comarca en transport public 

En aquest enllaç hi trobareu informació detallada de com arribar al Festival amb transport 

públic des de Barcelona, Girona i Olot.  

http://clowniafestival.cat/arriba.php 

Els qui accediu en vehicle privat arribareu a Sant Joan per la N-250 des de Ripoll.   

 

 

 

 

 



 

 

PASSOS A SEGUIR:  

1) APARCAR 

El primer que heu de fer és estacionar el vostre vehicle en un dels dos pàrquings habilitats. 

L'obertura de les taquilles és a les 9 del matí del divendres 2, pel que us aconsellem que 

arribeu una miqueta abans. Són espais amb una distribució pensada només per aparcar. Els qui 

vingueu al Festival amb rulot o una furgoneta on poder dormir compteu amb una zona 

separada i especialment habilitada. 

Us aconsellem que un cop estacionat el vehicle al pàrquing no el torneu agafar els dies de 

festival a no ser que sigui imprescindible.  

2) RETIRAR L'ABONAMENT DEL FESTIVAL  

Un cop aparcats, us heu de dirigir a les taquilles. És imprescindible venir amb l'entrada impresa 

de casa i el document d'identitat. Allí se us lliurarà un bracelet amb el què podreu accedir al 

recinte del Festival quan estigui obert i a la zona habilitada per l'acampada. 

Us recordem que l'entrada és per majors de 16 anys (16  i un minut, ja val per venir sols ). Els 

menors poden accedir al festival acompanyats pel tutor legal, pare o mare o ambdós,  amb el 

llibre de família per demostrar-ho ( segons la llei ) i que el progenitor o progenitors disposin de 

l' abonament oficial. 

* IMPORTANT! SI VENIU AMB MENORS  



En aquest correu, us hem adjuntat un formulari que haureu de portar emplenat per duplicat. 

És un document que haureu de signar el tutor legal o progenitor del menor conforme assumiu 

la responsabilitat del vostre fill/a i 'acompanyareu en tot moment dins del festival. L'heu  

d'entregar vosaltres personalment a taquilla abans de retirar els abonaments vostres i del 

menor.  

 Els menors de 12 anys que vinguin acompanyats, tindran accés gratuït al festival. Els que ja 

tinguin 12 anys o més  hauran de disposar d'abonament, igual que la resta, segons aforament 

legal. Si aquest queda superat, per motius de seguretat, no es permetrà l'accès. 

 

3) ACAMPADA 

Amb la pulsera del festival pots accedir a la zona d'acampada lliure ( havent bescanviat 
l'abonament per la pulsera a guixeta ). Per motius de seguretat, sinó es disposa de la pulsera, 
no es pot accedir a la zona d'acampada. 

La zona d'acampada estarà a disposició del festival a partir del dia 2, a les 9 del matí, coincidint 
amb l'hora d'obertura de taquilles. Si veniu al Ripollès un dia abans, podeu visitar el següent 
apartat web on podreu trobar alternatives d'allotjament: 
http://clowniafestival.cat/st_joan.php 

*DUTXES I SERVEIS  

La zona d'acampada compta amb dutxes d'aigua freda i W.C. Per dutxar-vos amb aigua 
calenta, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, cedeix els vestuaris del Pavelló d'Esports  
(de 10-12h i 19h-21h). Al tercer mapa hi trobareu l'ubicació exacta. 

Amb precaució, podeu cuinar a la zona d'acampada amb fogonets petits.  

Pels qui porteu aparells electrònics que necessitin recàrrega, l'organització ha habilitat dos 
punts per a tal efecte. (Mapa 3) 
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HORARIS 

El bescanvi d'entrada per polsera obrirà el divendres 2 a les 9:00h i tancarà el dissabte 3 a les 

19:00h. Tothom qui tingui la polsera, podrà entrar i sortir tant com vulgui, però els que no 

l'hagin bescanviat abans del dia 3 a les 19:00h, ja no podran accedir al festival.  

L'horari d'obertura del recinte del festival és a les 15:00 de la tarda.  

Els concerts a la Plaça Major són d'accès lliure. 

*IMPORTANT: ACCÉS AL RECINTE DEL FESTIVAL  

Per motius de seguretat, a l'interior del recinte del Festival no es podrà accedir amb begudes, 

recipients, cascs de motos, paraïgues, navalles i qualsevol objecte que es pugui considerar 

contundent o perillós.  

MENJAR I BEGUDES 

A l'interior del recinte del Festival disposareu d'una àmplia selecció de menjars i begudes. 

Creps dolços i salats, entrepans freds i calents, gofres, patates fregides, pizzes, graellades de 

carn... a més de refrescos, aigua, cervesa, café i tés.  



 

MONEDA PRÒPIA 

Clownia té una moneda pròpia: El clown. Només aquesta moneda serà vàlida dins del recinte 

del Festival a l'hora de comprar menjar i begudes. Es podrà comprar a les taquilles i 

l'equivalència és 1 clown- 1 euro i es compren de 5 en cinc.  

Per evitar-vos un canvi extra, al tractar-se de compres d'imports superiors  i que molts cops no 

estan previstes en el pressupost que podeu fer, queda exempt del pagament amb Clows el 

merxandatge dels grups. La botiga només acceptarà euros.  

El Clown és una moneda solidària i una part d'aquests ingressos van destinats a l'ONG Pallassos 

sense Fronteres.  

Esperem que aquesta petita guia us hagi aclarit els principals dubtes que puguin sorgir. 

Moltes gràcies! 

 

 

 

 

 

 
 

 



HORARIS 
 

2 DE MAIG  

 

ESCENARI PLAÇA MAJOR 

 

11:00H 9SON 

12:45H BONOBOS 

 

RECINTE CLOWNIA 

15:00H OBERTURA PORTES 

 

ESCENARI ÀGORA 

 

15:30H TALLER DE RISOTERÀPIA 

16:30H PALLASSOS SENSE FRONTERES 

18:30H CESK FREIXAS 

20:00H ESPECTACLE SALSA ( CIRC ) 

 

ESCENARI PRINCIPAL 

 

21:00H TRAIN TO ROOTS 

DJ OGT ( DES DE L'ESCEARI ÀGORA ) 

22:30H ELS CATARRES 

DJ OGT ( DES DE L'ESCEARI ÀGORA ) 

00:15H BUHOS 

DJ OGT ( DES DE L'ESCEARI ÀGORA ) 

02:00H LA TROBA KUNG- FÚ 

DJ OGT ( DES DE L'ESCEARI ÀGORA ) 

03:45H LA SRA. TOMASA 

 

_________________ 

 

3 DE MAIG  

 

ESCENARI PLAÇA MAJOR 

 

11:00H DEUDEVEU 

12:45H CIRC DE LLIBRES ( CIRC ) 

 

RECINTE CLOWNIA 

15:00H OBERTURA PORTES 

 

 



 

ESCENARI ÀGORA 

 

15:30H ITER ( CIRC ) 

16:10H REMENANT ELS BOSCOS ( TEATRE ) 

18:00H GERMÀ NEGRE 

19:25H DJ OGT 

 

ESCENARI PRINCIPAL 

 

21:00H ITACA BAND 

DJ OGT ( DES DE L'ESCEARI ÀGORA ) 

23:00H TXARANGO 

DJ OGT ( DES DE L'ESCEARI ÀGORA ) 

01:00H STROMBERS 

DJ OGT ( DES DE L'ESCEARI ÀGORA ) 

03:00H ORXATA 

04:15H DJ OGT 

 


