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PROGRAMACIÓ
FAMILIAR

TEATRE MUNICIPAL
EL JARDÍ
—
SALA LA CATE
—
BIBLIOTECA FAGES 
DE CLIMENT
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ADÉU, PETER PAN
Festuc Teatre
Diumenge 13 de setembre, 18.00 h
Sala La Cate
Familiar / Titelles. Recomanat a partir de 3 anys
—
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten 
els contes i les històries i aventures que li explica el seu 
avi, amb qui passa totes les tardes jugant a ser Peter 
Pan. Però de sobte, una nit, els nens perduts s’emporten 
la Maria de la seva habitació cap al País de Mai Més. 
Aleshores, viu les aventures en primera persona: els 
pirates, Campaneta, els indis i tot l’imaginari que va 
escriure James Matthew Barrie passen a formar part 
de la seva realitat. Adéu, Peter Pan és una història molt 
tendra que mostra el vincle entre els infants i els seus 
avis, i també la manera com avui els pares gestionen 
aquestes noves relacions familiars.

Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, 
que busca la complicitat de petits i grans amb una 
posada en escena que captiva des del primer moment.

Premi Millor Espai Escenificat FETÉN 
2019 i Premi Millor Espectacle Infantil 
Feria de Teatro Ciudad Rodrigo. Premi La 
Xarxa Palau-solità i Plegamans al Millor 
Espectacle de la Temporada 2018-2019. 
Premi Festival Herrera del Duque del Jurat 
a Millor Espectacle, a Millor Actriu per 
Íngrid Teixidó Domínguez i a Millor Actor 
per Pere Pàmpols Farré.

Espectacle recomanat per la Comissió
de la Xarxa Espanyola de Teatres, 
Auditoris, Circuits i Festivals de
Titularitat Pública.

5 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda 
d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal 
el Jardí, a www.figueresaescena.cat i,
el mateix dia de la funció, a la taquilla
de La Cate.

Interpretació - titellaires: Íngrid Teixidó
i Pere Pàmpols | Direcció: Pere Pàmpols |
Adaptació: Íngrid Teixidó | Producció: 
Festuc Teatre | Durada: 55 min
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ASTEROID
Campi Qui Pugui
Dirigida per Toti Toronell
Dissabte 3 d’octubre, 17.00 i 18.30 h
Plaça Josep Pla
Familiar / Teatre, titelles i instal·lació artística
Espectacle per a tots els públics
—
Un meteorit ha impactat a la via pública. L’equip 
especialista SpaceGuard fa un primer apropament. 
Però comencen a succeir coses inesperades. Un 
espectacle que, mitjançant l’humor absurd, afronta la 
forma de relacionar-nos amb allò que desconeixem. La 
producció combina teatre gestual i titelles amb l’objectiu 
d’aconseguir un impacte sorprenent i transformador a 
l’espai públic.

Un meteorit ha impactat a la terra i l’equip especialista 
enfrontarà una aventura d’un altre planeta!

3 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda 
d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal 
el Jardí i a www.figueresaescena.cat. 
L’assignació de localitats es farà per ordre 
de compra.

Interpretació: Jordi Pedrós, Cristina Garcia, 
Aitana Giralt, Jordi Gilabert / Alícia Buil i 
Erik Varea | Autoria: Campi Qui Pugui i Toti 
Toronell | Direcció: Toti Toronell | Producció: 
Campi Qui Pugui | Durada: 40 min per sessió
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BAOBAB
La Pera Llimonera
Diumenge 1 de novembre, 18.00 h
Sala La Cate
Familiar / Teatre. Recomanat a partir de 4 anys
—
Quan la guerra et fa marxar de casa i de la teva terra, 
necessites que algú t’aculli. Dos venedors ambulants, 
refugiant-se d’una gran tempesta, expliquen la història 
d’un bolet i un esquirol que, a causa de la guerra, 
emprenen una gran aventura per trobar un nou arbre on 
poder viure. 

Baobab és un homenatge a totes les persones, grans 
i menudes, a qui la violència dels conflictes armats 
ha obligat a deixar la seva terra, una comèdia 
infantil amb un gran respecte per allò que no hauria 
de passar mai.

Premi del públic al Millor Espectacle a la 
Mostra d’Igualada.

5 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda 
d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal 
el Jardí, a www.figueresaescena.cat i,
el mateix dia de la funció, a la taquilla
de La Cate.

Interpretació: Sergi Casanovas i Pere 
Romagosa | Autoria: Sergi Casanovas,
Toni Albà i Pere Romagosa | Direcció: 
Toni Albà | Producció: La Pera Llimonera | 
Durada: 55 min
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EN PATUFET (I ELS SEUS PARES)
Teatre Nu
Dimarts 8 de desembre, 18.00 h
Sala La Cate
Familiar / Teatre musical. Recomanat a partir de 4 anys
—
“Hi havia una vegada una entranyable parella a qui 
agradava cantar, cantava ell, cantava ella….”. Un 
dia aquesta parella va decidir entrar en el món de la 
maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i il·lusió. 
De seguida, però, un fet inesperat els va omplir de 
patiment: l’infant naixeria molt i molt petit.
En aquesta versió de la popular rondalla catalana 
Teatre Nu presenta uns pares novells i excessivament 
protectors amb el seu fill. Un text amb tocs d’humor 
i tendresa inspirat en la tradició catalana que ha 
fet néixer aquest personatge però amb una mirada 
actualitzada, moderna i global.

Adaptació d’una de les rondalles catalanes 
preferides dels menuts de casa fent una picada 
d’ullet al món actual.

5 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta.
Venda d’entrades a la taquilla
del Teatre Municipal el Jardí,
a www.figueresaescena.cat i, el mateix
dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

Interpretació: Francesc Mas, Montse Pelfort 
i Eli Vallès | Autoria i direcció: Víctor Borràs |
Música: Pep López | Producció: Maria 
Hervàs (Teatre Nu) | Durada: 50 min



09

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
—
Plaça de Josep Pla
17600 Figueres
Tel. 972 501 911
figueresaescena@figueres.org 
—
Segueix-nos a:

                        @figueresaescena

                        @figueresaescena_

HORARIS
I CONTACTE

TEATRE MUNICIPAL
EL JARDÍ (OFICINES)
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PROGRAMACIÓ
INFANTIL

SALA LA CATE
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UN DIA DE FESTA 
Festival de cinema infantil
Diumenge 11 d’octubre, 12.00 h
Sala d’espectacles
—
Un dia de festa! és la festa itinerant del cinema infantil 
en català a partir de 3 anys. En aquesta 4a edició 
celebrem que per a fer volar la imaginació no és 
imprescindible el títol de pilot d’avió!
I és que, sí, tenim el cap ple de pardals i ens ve de gust 
fer-los volar amb vosaltres. Sabem que el vostre cervell 
també és com un arbre en el que no deixen de créixer 
branques i branques on els ocellets i les ocelletes vénen 
a piular-vos idees i trinats meravellosos a cau d’orella.
La banda Xip Xap ens rebrà amb comitiva digna de 
catifa vermella avançant les melodies de les històries 
dels curtmetratges que veurem després. Un cop a 
dins la sala de cinema la família sencera tindrà ocasió 
de conèixer els éssers dels boscos imaginaris que 
acompanyen a aquesta companyia teatral i de gaudir 
d’aquesta experiència de cinema expandit on la 
fantasia surt de la pantalla transformant l’espai sencer.

LES PEL·LÍCULES QUE ES
PROJECTARAN SÓN:

° La caça del dragó, Armand Demuynck 
(França, 2017)

° Basia i Anielka, Marcin Wasilewski
i Łukasz Kacprowicz (Polònia, 2018)

° La tardor al regne d’Escampeta,
Pierre-Luc Granjon i Pascal Le Nôtre 
(França, 2008)

° Oubecedari Màgic, de Drac Màgic 
(Espanya, 2017)

5 €, socis de La Cate, 3 €.
Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la 
secretaria de La Cate i, el mateix dia de la 
funció, a la taquilla.
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L’EGOISME GEGANT
Cia. Pengim Penjam
Diumenge 18 d’octubre, 11.30 h
Sala Toni Montal 
Espectacle amb música en directe
—
La Martina i en Jan juguen i s’enfaden. Tenen un 
comportament egoista i no saben com solucionar el 
seu conflicte. Ego, que? No entenen aquest concepte 
i per això la Maria al cello i la Mercè amb els titelles els 
expliquen la història d’un senyor que no comparteix el 
seu jardí i al llarg del temps es queda tot sol, avorrit i 
amb el cor gelat. Ara, sí! A través d’aquest conte i de les 
reflexions del públic, la Martina, en Jan i tots els nens, 
nenes i grans podrem comprendre la importància de 
la generositat i de compartir per tal de ser més feliços. 
Perquè els petits canvis poden transformar el món, i per 
transformar el món primer cal canviar-se un mateix. 

5 €, socis de La Cate, 3 €.
Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la 
secretaria de La Cate i, el mateix dia de la 
funció, a la taquilla.

Titellaire: Mercè Alemany | Violí: Clara Serrat 
Direcció: Pengim-Penjam cia. | Músiques: 
Clara Serrat | Construcció: Josep M. Serrat, 
Mercè Alemany i bases màscares - Cesc 
Cisa | Producció: Pengim-Penjam cia.
Fotografia: Jaume Serrat 
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5 €, socis de La Cate, 3 €.
Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la 
secretaria de La Cate i, el mateix dia de la 
funció, a la taquilla.

Direcció: Carlos Gallardo | Titellaire: Arnau 
Colom | Actriu: Clara Algaba | Música: Jordi 
Fusté i Josep Lanau | Text: Dora Cantero 
Autòmata: Xesco Quadras | Confecció 
vestuari: Clara Algaba

MATITO: LA SIRENA
HIDRÀULICA
Cia. Matito
Diumenge 8 de novembre , 11.30 h
Sala Toni Montal 
—
Greta va cada dia a cosir a la platja, al costat de la seva 
caseta de bany. És l’única que encara la fa servir. Té una 
cistella plena de trastos. Però n’hi ha un que acaricia 
amb especial il·lusió. Té forma de sirena i li recorda el 
boig i divertit estiu que va conèixer en Matito i on va 
néixer aquest desig encara per complir.
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Patronat de La Catequística
—
Ronda Rector Arolas, 4
17600 Figueres
Tel. 972 678 496
Info@lacate.cat
—
Horari de secretaria:
de dilluns a dijous de 17h a 21h i 
divendres de 9h a 13h
—
Segueix-nos a:

                        @LaCate_Figueres  
                      
                        
                         @lacatefigueres

HORARIS
I CONTACTE

SALA
LA CATE



ACTIVITATS
FAMILIARS

SALA D’EXPOSICIONS 
L’ESCORXADOR 
DEL MUSEU DE 
L’EMPORDÀ
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Per a nenes i nens a partir de 6 anys
Places limitades i reserva prèvia 
obligatòria.
Reserves: infome@museuemporda.org
i 972 502 305

MAPA DELS INVENTS
Dissabte 17 d’octubre, a les 12 h
Dimarts 8 de desembre, a les 12 h
Dimarts 29 de desembre, a les 12 h
Sala d’exposicions l’Escorxador
del Museu de l’Empordà
—
Tal com va fer Narcís Monturiol amb el submarí Ictíneo, 
ens convertirem en inventors per crear nous objectes i 
noves realitats. 
Mapa dels invents és una activitat per establir 
lligams entre les obres d’art i els avenços científics i 
tecnològics, com ara l’invent del submarí i tants d’altres. 
Aprendrem a analitzaar una obra d’art, a establir 
relacions i connexions entre la creació artística i la 
cientificotecnològica. 
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HORARIS
I CONTACTE

SALA D’EXPOSICIONS 
L’ESCORXADOR DEL 
MUSEU DE L’EMPORDÀ

De dilluns a dissabte, de 9.30 a 18 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
24, 25, 26 i 31 de desembre
i 1 i 6 de gener tancat
—
Plaça de l’Escorxador, 2.
17600 Figueres
Tel. 972 50 23 05
infome@museuemporda.org
—
Segueix-nos a:

@museuemporda

17
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HORES DEL CONTE BIBLIOTECA
FAGES DE
CLIMENT
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La Biblioteca proposa una programació 
d’Hores del Conte adreçades a les famílies 
amb infants per tal que gaudeixin d’un munt 
de contes explicats per professionals del 
sector que ens faran emocionar i estimar la 
lectura. En les sessions adreçades a menors 
de 3 anys les propostes inclouen cançons i 
ballmanetes per fer gaudir dels contes als 
més petits de la casa.
—
Hores del Conte (+ 3 anys):
Dissabtes a les 12 h 
Contes per a nadons (- 3 anys):
Divendres tarda. Consultar programació.

Divendres 25 de setembre
CONTES PER A NADONS (- 3 anys).
Activitat en línia. 17 h a Instagram Live
@bibliotecadefigueres i al llarg de tot
el cap de setmana. 

Petons i moixaines. Assumpta Mercader.
Tots els bebès volen petons i moixaines. 
Compartirem contes plens de tendresa, 
viurem aventures ambla nena que busca la 
reina dels petons i coneixerem un ós que fa 
abraçades. I és que no hi ha res com una bona 
abraçada plena de petons, els més petits ja 
saben que és el millor regal del món.
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Dissabte 26 de setembre
12.00 h. Hora del conte (+ 3 anys).
Bimbirimboo! Contes amb kamishibai amb 
gust de mar. Susana Tornero.
La Susana ens presentarà una andròmina 
que es diu kamishibai, plena de contes amb 
gust de mar amb monstres basardosos i 
gegants endrapadors, herois eixorits i peixos 
de tots colors. Contes per a orelles de 3 anys 
en endavant tan pels més apocolits com pels 
més aixaligats.
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 23 de setembre 
a la Biblioteca de Figueres.

Divendres 2 d’octubre
17:30 h. Petit LiceuBIB.
Activitat familiar (8-12 anys).
Allegro Vivace.
Un viatge màgic pel món de l’òpera de la mà 
de Joan Font (Comediants).
Amb l’acompanyament de Musicològics 
treballarem continguts relacionats amb 
l’espectacle “Allegro Vivace” que podrà veure’s 
dins la programació familiar del Liceu, a 
través de vídeos, activitats participatives i 
audicions. Farem un recorregut per la història 
de l’òpera des d’una mirada amena i divertida. 
Descobrirem les òperes més conegudes i les 
àries més famoses.
—
Activitat per a nens i nenes de 8 a 12 anys acompanyats 
d’un adult. Inscripció prèvia a la Biblioteca de Figueres.
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Divendres 16 d’octubre
16:30 i 18.00 h. Contes per a nadons (- 3 anys).
Contes que respiren calma. Olga Cercós.
Al principi eren cinc amics i tots semblaven 
esperar alguna cosa darrere la finestra: 
la lluna, el vent, la neu, o res en especial... 
Gaudirem d’esperar, de la il·lusió de quan passa 
allò que s’espera i, també, d’allò inesperat.
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 13 d’octubre a 
la Biblioteca de Figueres.

Divendres 30 d’octubre
16:30 i 18.00 h. Contes per a nadons (- 3 anys).
Tu, tuut! Fes-t’ho com vulguis. 
Tu-tuut! Arriba el tren...Tu-tuut!... Pugeu al 
tren de la imaginació, on els vagons van plens 
de contes, i a cada ocasió, en descobrirem un 
de nou. Tu-tuut!...
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 27 d’octubre a 
la Biblioteca de Figueres.

Dissabte 31 d’octubre
12.00 h. Hora del conte (+ 3 anys) 
Soc una artista! Tàndem, laboratoris de 
lectura.
Taller dedicat a l’art i als llibres infantils que 
parlen d’art. Explicarem contes, convertirem 
la Biblioteca en un museu i personalitzarem 
les més grans obres mestres al nostre gust. 
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 28 d’octubre a 
la Biblioteca de Figueres.
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Divendres 13 de novembre
16:30 i 18.00 h. Contes per a nadons (- 3 anys).
El senyor Paraigua, s’obre i es tanca.
Bel Contes.
Plou i fa sol i el senyor Paraigua s’obre i es 
tanca en un tres i no res; un núvol arriba i 
tapa el sol solet... Hi haurà contes per a cada 
estació de l’any.
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 10 de 
novembre a la Biblioteca de Figueres.

Divendres 27 de novembre
16:30 i 18.00 h. Contes per a nadons (- 3 anys)
Catacric, Catacrac, la masovera se’n va al 
mercat. Cacauet Teatre.
Una matinada fresca, després d’una nit de 
tempesta... el món està capgirat. Com cada 
dissabte, la masovera se’n va al mercat amb el 
seu carro i el seu ruc. Pel camí s’ho troba tot 
potes enlaire i a ritme d’enginy i cançons ajudarà 
els seus amics i veïnes amb el que els faci falta.
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 24 novembre a 
la Biblioteca de Figueres.

Dissabte 28 de novembre
12.00 h. Hora del conte (+ 3 anys)
Contes de ratolins. Joan de Boer.

A partir de la narració del conte El Sultà i els 
ratolins (Ed. OQO), obra del propi narrador, 
anirem desgranant històries protagonitzades per 
aquest simpàtic animalet: ratolins que porten 
regals, ratolins que envaeixen la  ciutat, ratolins 
que es reparteixen l´herència i fins i tot ratetes 
presumides. En fi, contes plens de ratolins! 
Esperem que no hi hagi cap gat a prop...
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 25 de novembre 
a la Biblioteca de Figueres.
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Divendres 11 de desembre
16:30 i 18.00 h. Contes per a nadons (- 3 anys).
Ning-nang, festes de Nadal. Musinfant.
Les campanetes fan ning-nang, els tres Reis 
van arribant i el tió va menjant. La mestressa 
prepara la sopa i el tabalet va sonant. Veniu, 
pastorets, que en Quim i la Mercè us cantaran 
cançonetes de Nadal.
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 7 de desembre a 
la Biblioteca de Figueres.

Dissabte 19 de desembre
12.00 h. Hora del conte (+ 3 anys)
El Nadal d’en Pere Perot. Eva González.
Aquesta és la història d’en Pere Perot, un 
home trist, brut i pudent... i sol el dia de 
Nadal. Aquesta és la història de les criatures 
d’un poble... segrestades el dia de Nadal. 
Aquesta és la història d’un dimoni juganer... 
amb ganes d’esguerrar el dia de Nadal. 
Aquesta és la història d’un àngel de la 
guarda esverat... i amb feina el dia de Nadal. 
Aquesta és la història d’uns tions de l’infern... 
Aquesta és la història de moltes coses més... 
del dia de Nadal.
—
Activitat amb inscripció prèvia a partir del 16 de desembre 
a la Biblioteca de Figueres.
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De dilluns a divendres
matins de 9.30h a 13.30h
tardes de 15.30h a 19.30h
—
Dissabtes a partir del 19
de setembre de 10 a 13.30 h
—
Segueix-nos a:

@bibliotecadefigueres

Per assistir a les activitats és 
imprescindible realitzar inscripció 
prèvia a la Biblioteca.
—
L’accés a la sala d’actes es
realitzarà pel carrer Mestre Falla.
—
Més informació a:
www.bibliotecadefigueres.cat

Algunes activitats poden veure’s 
modificades, ampliades o anul·lades 
fruit de les mesures aplicables per
la COVID-19.
—
Inscripcions 3 dies hàbils abans
de la data de l’activitat al
tel. 972 677 084

HORARIS
I CONTACTE

BIBLIOTECA
FAGES DE
CLIMENT




