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La TagaFest
La TagaFest és un festival sense ànim de lucre per a
projectes cooperatius, col·lectius i autogestionats.
Neix a la comarca del Ripollès, a Sant Joan de les
Abadesses de la mà de la Taga Coop, per generar un
espai on projectes de transformació social i economia
solidària trobin un punt de trobada anual on crear
arrelament amb el territori i la comunitat, la
creació de xarxes i la divulgació de valors.
La TagaFest promou l'autonomia col·lectiva, el canvi
social i ecològic, per lluitar contra el sistema,
contribuint així al creixement de xarxes de suport i a
la transformació social a través d'iniciatives
col·lectives.
No enteníem aquest espai sense l'art i la música com
a eina motora del treball i la divulgació dels valors
que treballen els diferents projectes que formen
part del festival. Concebent el festival com una eina
de transformació social a través de la música, les
activitats i l'autogestió, amb un important pes en la
divulgació dels valors que representen l'economia
social, la inclusió i el manteniment sostenible i
conscient del territori.
La TagaFest és un festival lliure de comportaments
discriminatoris per motius de raça, sexe, edat, religió,
diferències físiques o psíquiques i cap de les anteriors
serà tolerada en el recinte.

La TagaFest
HORARIS

ESPAI FIRA: de 10:00 / 20:00
ESPAI FIRA és l'espai de divulgació de tots
aquells projectes i iniciatives que formen part
de la TagaFest, generant un punt de trobada
pròxim amb el territori i fent d'aquest espa un
punt de partida per a la creació de xarxes,
arrelament territorial i transformació social.

*de 15:00 a 17:00*
(presentació projectes participadors)
ESPAI FIRA comptarà amb una part
important dins del festival, la part de la
presentació d'alguns dels projectes
participadors del festival ajudant així a la
divulgació d'ells i al mateix creixement.

La TagaFest
HORARIS

Espai música :
vermut musical 12:00 a 14:00
micro obert: 18:00 a 20:00
escorxador: a partir de les 22:30
ESPAI MÚSICA: No enteníem la TagaFest sense
l'arma poderosa de la cultura, la música, per això
creiem plenament a donar li'l lloc que mereix en
el festival, aquest espai disposarà de dos escenaris.
Escenari exterior on si duran a terme les activitats
del vermut musical i el micro obert i l'escenari
interior amb la festa de nit per a les més
atrevides.

La TagaFest
HORARIS

Espai activitats : De 10:00 a 12:00
(activitats / tallers organitzades
per projectes i iniciatives
participadores del festival)
ESPAI ACTIVITAT: És el motor directe de la
divulgació i aprenentatge dels valors que
representa la TagaFest i comparteix amb els
projectes i iniciatives participadores.

*de 20:30 a 21 (aprox.)*
activitat sorpresa

La TagaFest
HORARIS

Espai gastro:
de 14:00 a 15:00 (dinar popular)
*opció vegetariana*
de 21:00 a 22:00 (sopar popular)
ESPAI gastro: I tota aquesta energia necessària
no seria possible sense les nostres panxes plenes

Espai barra:
durant tot el festival.
¡preus populars !
*recorda portar el got de casa*

La TagaFest

Som un festival que promou
el manteniment conscient
del territori convidant a
totes les persones
participadores d'ell a dur el
got de casa.

Dinar popular

La TagaFest

Totes les activitats són
autogestionades des dels
mateixos projectes o
iniciatives organitzadores,
generant així un creixement
propi i col·lectiu.

La TagaFest
Recorda
7 de maig 2022
st.joan de les abadesses,
antic escorxador
Transformem juntes el territori

Gràcies
tot això no estaria
possible sense la
col·laboració,
participació i
autogestió de totes
les iniciatives
participadores de la
TagaFest

07.05.22

ORGANITZA:@LATAGA_COOP

