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ESPECTACLES INFANTILS
SALA LA CATE. 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.

LAIKA _ Xirriquiteula Teatre
Diumenge 26 de gener, 18.00 h
Infantil / Teatre i titelles. Recomanat a partir de 4 anys
Qui era la Laika? D’on venia? A través de retroprojeccions, titelles, autòmats i gestos, la
mítica companyia Xirriquiteula Teatre ens explica la història de la primera gossa astronauta,
un relat trepidant i apassionant que ens obligarà a rellegir la història amb uns altres ulls.

MIRAMIRÓ _ Baal Dansa

Dissabte 7 de març, 18.00 h
Infantil / Dansa. Recomanat a partir de 2 anys

Com per art de màgia, en aquest espectacle de dansa i animació de vídeo les pintures de
Joan Miró adquireixen vida i ens transporten a un univers imaginari, en una aventura plena
de fantasia, descobriments i sorpreses.

ADÉU, PETER PAN _ Festuc Teatre

Diumenge 5 d’abril, 18.00 h
Infantil / Titelles. Recomanat a partir de 3 anys

La Maria és 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.

BAOBAB _ La Pera Llimonera

Diumenge 24 de maig, 18.00 h
Infantil / Teatre. Recomanat a partir de 4 anys

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.

ESPECTACLE DE NADAL

CICLE PUTXINEL · LIS

SALA TONI MONTAL. 6 €. Socis de La Cate, 4 €. Entrada a preu de soci + una entrada gratuïta
per a cada grup de 10 persones. Venda d’entrades a la secretaria de La Cate, a www.lacate.cat i a la
taquilla de La Cate el mateix dia de l’espectacle.

CIRCUS _ Cia. Jordi Bertran
Diumenge 19 de gener, 11.30 h

Circus és un divertit i poètic espectacle per a tots els públics, una mostra del que Jordi
Bertran ha après de mestres com Chaplin, Keaton, els germans Marx, Rivel, Tatí…, però
sobretot del seu pare, Ferran Bertran, qui a les sobretaules dels dinars familiars, amb l’ajut
d’un tovalló o de les seves mans, deixava sortir l’art que duia a dins.

CIRCOLAND _ La Sola Cia.
Diumenge 16 de febrer, 11.30 h
Els Germans Boom són homes bala, però per posar-se d’acord són lents, molt lents. Els ha
arribat un nou canó i es barallen per fer-ne el llançament. La tieta Lena diu que és qüestió
de ritme, i sense saber res de circ es presenta a la pista per donar un cop de mà.

L’EGOISME GEGANT _ Cia. Pengim Penjam

Diumenge 15 de març, 11.30 h

La Martina i en Jan juguen i s’enfaden. Tenen un comportament egoista i no saben com
solucionar el seu conflicte. Ego, què? Gràcies a la història que els expliquen la Maria, amb
el cello, i la Mercè, amb els titelles, entenen la importància de ser generosos i de compartir
per ser feliços.

LA SIRENA HIDRÀULICA _ Cia. Matito

Diumenge 19 d’abril, 11.30 h

Greta és una dona gran que 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 la cara plena d’arrugues i una cistella plena de
trastos. Sempre acaricia amb especial il · lusió el que té forma de sirena i li recorda el boig
i divertit estiu de 1920.

CINEMA INFANTIL

a la secretaria de La Cate, a www.lacate.cat i, el mateix dia de l’espectacle, a la taquilla de La Cate.

SALA TONI MONTAL. 6 €. Socis de La Cate, 4 €. Entrada a preu de soci + una entrada gratuïta
per a cada grup de 10 persones. Venda d’entrades a la secretaria de La Cate, a www.lacate.cat i, el
mateix dia de la projecció, a la taquilla de La Cate.

HAI: LA PESCADORA DE SOMNIS

EL REGAL DE MOLLY MONSTRE

SALA LA CATE. 6 €. Socis de La Cate, 4 €. Fills soci de La Cate, entrada gratuïta. Venda d’entrades

Dijous 2 de gener, 18.00 h

En un vaixell de cartró, Hai, la pescadora de somnis, inicia la seva aventura poètica per
l’oceà de la imaginació, i convida el públic a submergir-se en aquest viatge oníric de màgia,
titelles i moviment, un somni de llibertat acompanyat de música en directe.

Dissabte 12 de gener, 17.00 h

La Molly Monstre és l’única i molt estimada filla d’en Popo i l’Etna Monstre. La seva vida
transcorre en l’entorn familiar, jugant amb el seu millor amic, l’Edison, una joguina de corda
que té vida pròpia. Però quan la seva mare pon un ou (que covarà el pare), la Molly emprèn
un viatge que canviarà el seu lloc a la família.

EL VENT ENTRE LES CANYES

CONTAMOIXAINES PER A NADONS _ Borinot Groc

La divertida nena que vol jugar a cavallers a Randes i dragó, l’amistat entre una princesa
i una dragona a La caça del dragó, les boniques estrelles a La nena i la nit, les ganes de ser
lliure de l’animaló fantàstic a La unicorn i la lluita per l’alliberament de la tirania a El vent
entre les canyes conformen un programa de curtmetratges que és un cant a la llibertat.

Un conte contat amb alegria també pot ser una moixaina o una cançó de fil i cotó... Amb
titelles, sons, cants, petons i abraçades, els més petits entraran al món de les sensacions.

Diumenge 9 de febrer, 17.00 h

PETZI I LA MAR SALADA

Divendres 31 de gener, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)

PESSIGOLLES _ Mercè Rubí
Divendres 14 de febrer, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)

Diumenge 8 de març, 17.00 h

Allà en un racó hi ha la Lluna blanca, mireu com brilla! Però, què li passa a la Lluna?
Està trista? Ens mira i no diu res, fa temps que no la sentim. Has perdut el somriure, Lluna?

L’osset Petzi i els seus amics, el pingüí Pingo i el pelicà Riki, passen el dia junts i s’estimen
molt. Un dia es troben amb la Mary, un vaixell que sembla atrotinat però que amb una mica
d’esforç pot tornar a navegar. Junts decideixen embarcar-se en una aventura que els
portarà a conèixer món i a viure tota mena d’experiències.

SONS PER A NADONS _ Alquímia Musical
Taller sensorial de massatge sonor
Divendres 28 de febrer, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)

OCELLS DE PAS

Diumenge 12 d’abril, 17.00 h
La Cathy té un pare amb pensades molt curioses: pel seu aniversari, li ha regalat un ou
d’ànec amb la intenció que el covi i que després sigui la seva mama. Però per al petit
aneguet la seva mama és la Margaux, una amiga de la Cathy que va en cadira de rodes,
perquè ella és la primera persona que veu quan neix.

Taller vivencial dedicat als nadons, amb instruments com els bols tibetans, els diapasons,
el monocord o la veu perquè els més menuts, acompanyats dels pares, gaudeixin d’un
massatge sonor. Una experiència sensorial extraordinàriament relaxant i innovadora.

CONTES PER TELÈFON, DE GIANNI RODARI
Albert Estengre
Dissabte 29 de febrer, 12.00 h (+ 3 anys)

LABAN I LABOLINA

Celebrem el centenari del naixement de Gianni Rodari amb els seus Contes per telèfon, i ho
fem amb l’estil, el saber fer i el telèfon d’Albert Estengre. Contes divertits, fantàstics i reals
que parlen de nosaltres mateixos.

En Laban i la Labolina són dos germanets fantasma que viuen al Castell del Sol Diürn amb
la seva família. En Laban té por de la foscor i la Labolina en sap un munt de fer ombres
xineses. A tots dos els agrada pintar, fer pícnic, cuinar receptes estranyes i jugar. A vegades
es barallen, però sobretot es diverteixen plegats.

CUQUES I PAPUS _ La Minúscula

Diumenge 10 de maig, 17.00 h

CENTRES CÍVICS MUNICIPALS

Activitats gratuïtes i dirigides a públic familiar.

CENTRE CÍVIC JOAQUIM XIRAU

SOMNIS DE SORRA _ Cia. Ytuquepintas

Dimecres 12 de febrer, 17.30 h (a partir de 7 anys)
Espectacle, amb música original d’en Roc Sala, on l’artista Borja González narra, amb el
moviment de les seves mans i sorra sobre un vidre, l’emocionant història del pas de dues
persones en el transcurs de les seves vides.
Places limitades. Inscripcions a partir del 28 de gener, a les 9.00 h, i fins a esgotar localitats,
presencialment als centres cívics municipals, en els horaris habituals, i online.

FESTA DE L’AIGUA I DE L’ESCUMA _ Cia. Diverfesta
Dimecres 10 de juny
Inflables d’aigua, de 16.00 a 18.00 h
Festa de l’escuma, de 18.00 a 19.00 h

Durant dues hores, els infants a partir de 5 anys podran gaudir refrescant-se a la pista
lliscant i al tobogan d’aigua, i després ballar a la festa de l’escuma on, sense límit d’edat,
podrà participar la mainada equipada amb banyador, xancletes, tovallola i ulleres d’aigua.

CENTRE CÍVIC CREU DE LA MÀ

EL PEIX IRISAT _ Cia. Tanaka Teatre
Espectacle de teatre i titelles
Dijous 2 d’abril, 17.30 h
El peix Irisat és l’animal més bonic de l’oceà. Però es troba molt sol. Per què els altres peixos
no volen jugar amb ell? Al costat de l’estrella de mar rondinaire, el savi pop Òctopus, el peix
llanterna detectiu, les meduses dansaires, el calamar curt de vista o la petxina flamenca
descobrirà la importància de compartir, de ser valents i d’ajudar els altres.

XARIVARI _ Cia. Teatre Mòbil

Dijous 11 de juny, 17.30 h

Xarivari és un desconcert, una veu perduda en l’espai, un pianista desconcertat per un
cantant famós, una marioneta independent, un gos d’atura, dos pagesos aturats i més de
tres xais castellers, un venedor de veus, una parella d’enamorats d’alçada… Xarivari, petites
històries on es troben el món del pallasso i el conte fantàstic.

HORES DEL CONTE
BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT
Totes les activitats són gratuïtes. L’aforament a la sala d’actes és limitat.
Els contes per a nadons dels divendres (- 3 anys) s’han programat en sessió doble i amb inscripció
prèvia a la Biblioteca, amb un màxim de 25 famílies per sessió.

PEIX, PEIXET _ Sessi Sitjà

Divendres 13 de març, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)

En Romeu i la Julieta, una parella de pagesos que arriben de l’hort, i totes les cuques i els
papus amb qui viuen acostaran als nadons l’experiència d’una aventura a la granja. Pluja,
vent, camins de bosc i plantes aromàtiques, tota una vivència sensorial.

EN PATUFET I LES BÈSTIES VERGONYOSES
Alma i la Mar de Contes
Divendres 27 de març, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
Primer explicarem el conte d’En Patufet, un nen molt eixerit però exageradament petit.
Tot seguit l’Alma continuarà amb un conte arribat de Kènia, que ens portarà a la sabana del
Serengueti, on els animals que hi viuen estan sempre molt espantats perquè cada vegada
hi ha més humans que hi arriben per caçar-los.
Dues sessions amb un màxim de 25 famílies per sessió. Inscripcions a la Biblioteca.

L’ABRIC _ La Senyoreta
Dissabte 28 de març, 12.00 h (+ 3 anys)
La Senyoreta Perleta s’ha trobat un abric a casa de la senyora Paquita Xiuladora.
La Paquita no para mai de xerrar, però de memòria, no en té gaire. Per això guarda a les
butxaques de l’abric totes les històries que li han explicat. La Senyoreta li demana si es
pot posar l’abric.

CONTES REIALS _ La Bleda
Contes per Sant Jordi
Dijous 23 d’abril, 11.00 i 11.50 h (+ 3 anys)
Sessió doble de contes de princeses, prínceps blaus, gripaus babaus i algun drac que vol
fer-se el rei del regne.
Hora del conte de Sant Jordi, a la placeta baixa de la Rambla, amb interpretació en llengua de signes.

CONTES DE DRACS _ Olga Cercós

Divendres 24 d’abril, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)

Dues llegendes on els dracs són els protagonistes: una amb cançons i animals
coneguts i una altra de popular, explicada amb fofuchas amb una posada en escena
pintoresca i visual.

STORYTIME _ Kids&Us Figueres
Dissabte 25 d’abril, 12.00 h (+ 3 anys)

Representació d’una història a través de diferents personatges, cançons i material
complementari per fer que els més petits gaudeixin d’una hora del conte en anglès.

PETONS I MOIXAINES _ Assumpta Mercader
Divendres 15 de maig, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)

Tots els bebès volen petons i moixaines. Compartirem contes plens de tendresa, viurem
aventures amb la 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.

EL SENYOR PARAIGUA, S’OBRE I ES TANCA
Bel Contes
Divendres 29 de maig, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
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.

Divendres 17 de gener, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
Contes i cançons amb peixets que no volen ser pescats, un nedant al fons de l’estany i un
altre que va canviant de color, i mentrestant els infants del públic que ajudaran a pescarlos, a nedar i a canviar de color.

EL JOVE BARBER DE SEVILLA _ Projecte Petit LiceuBIB

SOC UNA ARTISTA! _ Tàndem, Laboratoris de Lectura
Dissabte 30 de maig, 12.00 h (+ 5 anys)

Taller dedicat a l’art i als llibres infantils que parlen d’art. Explicarem contes, convertirem la
Biblioteca en un museu i personalitzarem les grans obres mestres al nostre gust.
Taller amb un màxim de 15 famílies. Inscripcions a la Biblioteca.

Dissabte 25 de gener, 12.00 h (+ 8 anys)

Taller participatiu a partir de l’òpera per a infants El jove barber de Sevilla, en què els assistents
gaudiran de l’emoció de la mítica obra de Rossini, de la comicitat de l’argument ple d’embolics,
d’uns personatges encisadors i d’unes cançons i melodies rítmiques i ornamentades.
Taller amb un màxim de 20 famílies. Inscripcions a la Biblioteca.

TU, TUUT! _ Fes-t’ho Com Vulguis
Divendres 12 de juny, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
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!

