
VENDA D’ENTRADES
ESPECTACLES INFANTILS — FIGUERES A ESCENA 
I AULA DE TEATRE EDUARD BARTOLÍ
5 €. Socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 € (descompte no 
aplicable als adults). Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal 
el Jardí, a www.figueresaescena.com i, el mateix dia de la funció, a la 
taquilla de La Cate.

HORES DEL CONTE — BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT
— Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran a la sala d’actes. 

L’aforament és limitat.
— El 23 d’abril, diada de Sant Jordi, l’Hora del Conte es farà a la placeta 

baixa de la Rambla.

*  Els contes per a nadons dels divendres (- 3 anys) s’han programat en 
sessió doble i amb inscripció prèvia, amb un màxim de 25 famílies 
per sessió. Inscripcions a la mateixa Biblioteca.

PUTXINEL·LIS —  LA CATE (SALA TONI MONTAL)
4 €. Socis de La Cate, 3 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat i a la 
taquilla de La Cate el mateix dia de la funció.
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ESPECTACLES INFANTILS — SALA LA CATE

SILVER DROPS
Musk
Diumenge 20 de gener, 18.00 h
Infantil / Dansa contemporània / Recomanat a partir de 3 anys

L’exploració de l’aigua com a fenomen natural, canviant i transformador per despertar 
els sentits i explicar històries més properes al món dels somnis que a la realitat. 
Això és Silver Drops, un projecte que neix de la voluntat d’acostar el llenguatge de la 
dansa  contemporània al públic familiar a través d’un espectacle visual que combina el 
moviment, la plasticitat estètica i una acurada selecció musical per transportar-nos a 
un viatge fascinant.

 
Una hora abans de la funció, activitats per al públic familiar amb El Vestíbul dels Tits, 
proposta impulsada per l’Aula de Teatre Eduard Bartolí de Figueres.

Interpretació: Georgina Avilés, Andrea Just i Anna Macau _ Idea i direcció: Anna Macau i Carles Rigual _ 
Producció: Musk _ Durada: 45 min 

KISSU
Centre de Titelles de Lleida
Diumenge 10 de febrer, 18.00 h
Infantil / Titelles / Recomanat a partir de 3 anys

Per a en Kissu, un cadell de llop, la descoberta de l’entorn és una aventura que el porta 
a allunyar-se del seu cau i de la seva mare, fins a perdre’s i anar a raure al món dels 
homes. Creient que és un gosset abandonat, la Duna i el seu avi l’acullen a casa. Però, 
què passarà quan descobreixin la veritable naturalesa d’en Kissu?

Una hora abans de la funció, activitats per al públic familiar amb El Vestíbul dels Tits, 
proposta impulsada per l’Aula de Teatre Eduard Bartolí de Figueres.

Interpretació (titellaires): Clara Olmo, Aitana Giralt i Àngel Pérez _ Oriol Esquerda _ Autoria i direcció: 
Joan-Andreu Vallvé _ Música: Bernat Vallvé _ Producció: Centre de Titelles de Lleida _ Durada: 50 min

EMBROSSA’T
Addaura Teatre Visual
Diumenge 10 de març, 18.00 h
Infantil / Teatre visual / Espectacle recomanat a partir de 2 anys

Espectacle basat en la poesia visual de Joan Brossa on es barregen dansa, màgia, 
objectes, projeccions, titelles i ombres, una investigació a partir de dos poemes visuals i 
sis poemes objecte que ens porta a encaixar-ho tot sense perdre el significat que l’autor 
vol transmetre en cadascuna de les seves obres.

Finalista als Premis Max 2018
Una hora abans de la funció, activitats per al públic familiar amb El Vestíbul dels Tits, 
proposta impulsada per l’Aula de Teatre Eduard Bartolí de Figueres.

Ballarins: Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gerald Sommier, Mireia Plana _ Guió: Teia Moner i Cristina 
Bertran _ Direcció artística: Teia Moner _ Coreografia: JC Castillo, Eugenia Morales, Helena Rodríguez, 
Addaura _ Veu nena: Míriam Rosell _ Producció: TEIA MONER SCCL, amb el suport de la Fundació Joan 
Brossa _ Durada: 50 min

LA GALLINA DELS OUS D’OR
Zum-Zum Teatre
Diumenge 14 d’abril, 18.00 h
Infantil / Teatre  / Espectacle recomanat a partir de 4 anys

Us agraden els diners? Molt? Els grangers d’aquesta història no perdien el temps 
pensant en els diners i sempre repartien el poc que tenien amb qui més ho 
necessitava, fins que un dia va arribar una gallina a la seva granja i va pondre un ou 
d’or. Us imagineu que us passés a vosaltres? La gallina dels ous d’or és una història 
que conta que el diners són un «cuento».

Una hora abans de la funció, activitats per al públic familiar amb El Vestíbul dels 
Tits, proposta impulsada per l’Aula de Teatre Eduard Bartolí de Figueres.

Interpretació: Begonya Ferrer i Ramon Molins _ Autoria: Zum-Zum Teatre _ Direcció: Ramon Molins 
Producció: Zum-Zum Teatre _ Durada: 55 min, aprox.

HORES DEL CONTE
BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT
BITXOS
Cia. Patawa
Divendres 11 de gener, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *
Al jardinet, la mestressa rega i rega les plantetes, i per aquí i per allà un munt de 
petits insectes i animalons comencen a treure el cap. I, mira que divertit, cada 
animaló té una cançoneta que cantarem plegats! 

LA MEDUSA PERDUDA
Eva Gonzàlez
Divendres 25 de gener, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *
Al bosc de Riudolç viuen molt animals, uns dormen de nit i uns altres de dia. Hi ha 
un munt de sorolls: auu, rac-rac, piu-piu, zum-zum, ric-ric, bzzz... També hi ha un 
riu d’aigua dolça com la melmelada, fins que apareix una medusa perduda i el riu 
deixa de ser dolç. 

CONTES D’ARREU DEL MÓN
Joan de Boer
Dissabte 26 de gener, 11.00 h (+ 3 anys)

Vine a descobrir els contes de diferents pobles d’arreu del món: indis, esquimals, 
hindús, xinesos... Una volta al món dels contes de la mà de Joan de Boer.

ELS CONTES DE LA GRANJA D’EN PERET
Alma i la Mar de Contes
Divendres 8 de febrer, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *
En Peret és un ocell que viu en un niu dalt d’un arbre de la granja del senyor Vicenç, 
des d’on veu tots els animals de la granja i coneix les aventures que els passen. Avui 
en Peret i l’Alma explicaran tres contes que succeeixen molt a prop de la granja: El 
porquet avorrit, El pollet repetit i El cargol i l’herba de poniol. 
 



POMELO
Judit Farrés
Dissabte 16 de febrer, 11.00 h (+ 3 anys)

En Pomelo és un elefant curiós, valent i molt simpàtic, i li encanta jugar i contemplar tot 
el que l’envolta. Us convidem a viure un intens viatge a través de les experiències i els 
sentiments d’aquest petit elefant rosa.
 

10 ANYS MUSINFANT, 10 ANYS D’IL·LUSIONS, 
10 ANYS MUSICANT NADONS!
Musinfant
Divendres 22 de febrer, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *

Els hits més sonats en la trajectòria de Musinfant al llarg de deu anys marcaran l’escena. 
Veniu a celebrar aquest taller musical joiós amb tots nosaltres! 
 

LA MALETA DE LES DISFRESSES
La Bleda
Dissabte 23 de febrer, 11.00 h (+ 3 anys)

D’una maleta, en poden sortir mil històries... i mil disfresses. I de cada disfressa, un 
conte, i de cada conte, humor, imaginació i pallassos. Deixa que la Bleda et mostri el que 
porta dins d’aquesta maleta tan especial per Carnestoltes.
 

EN PEP PUÇA I LES COSES GROSSES
Assumpta Mercader
Divendres 15 de març, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *

En Pep Puça és petit, molt petit, com en Patufet o com en Polzet. En Pep Puça viu en 
una capsa de sabates i li agrada molt saltar. Malgrat ser tan petit, saltant arriba a tot 
arreu. Amb en Pep Puça passarem una estona ben divertida: veurem com juga amb un 
regal que li va fer en Pep Pinya, ens ensenyarà els dibuixos que fa, l’ajudarem a buscar 
un botó... Ah!, i per acabar compartirem amb en Pep Puça una joguina que ell mateix 
s’ha inventat.

STORYTIME
Kids&Us Figueres!
Dissabte 16 de març, 11.00 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.
 

DE BRACET
Samfaina de Colors
Dissabte 23 de març, 11.00 h (+ 3 anys)

Un espectacle poeticomusical visual, emotiu i divertit basat en poemes de Joana 
Raspall, Miquel Desclot, Lola Casas, Carles Hac Mor, Eva Dénia, LLuïsa March i Maria 
Dolors Pellicer. Una sessió on música i poesia van de bracet i, per fer-ho més rodó, es 
fan cançó!
 

BIBLIONADONS: CINC POMETES
Piruleta Contes
Divendres 29 de març, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *

El follet canta: «Cinc pometes té el pomer, de cinc una, de cinc una; cinc pometes té 
el pomer, de cinc una en menjaré!». Té molta gana quan es lleva de dormir, però a les 
pometes hi viuen petits habitants. Com s’ho farà per no fer-los mal? 

CANTEM CONTES
ClarArt
Divendres 12 d’abril, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *

Què va ser primer, la cançó o el conte d’en Patufet? Coneixeu la cançó d’El cargol i 
l’herba de poniol? Al compàs musical de l’acordió, cantarem contes o contarem cançons, 
tot depèn de com es miri. 

EL CASTELL DEL DRAC
Albert Estengre
Dimarts 23 d’abril, 11.00 i 11.50 h (+ 3 anys)

Veniu a escoltar les llegendes de princeses, dracs i cavallers que han ocorregut al nostre 
castell. La diada de Sant Jordi, és ideal per descobrir-les o tornar-les a escoltar.

— Hora del conte de Sant Jordi, a la placeta baixa de la Rambla —

 

EL DRAGONET VOLADOR
I EL PETIT SANT JORDI
Bel Contes
Divendres 26 d’abril, 17.00 i 18.00 h (d’1 a 4 anys) *

Quan Sant Jordi era petit, tenia un amic molt especial. Era un animalet amb unes ales 
d’escates transparents. Junts viatjaven per mons desconeguts i feien amics pel camí. 
Amb la valentia del dragonet i el coratge de Sant Jordi, res els feia por. 

EL BOSC DE VIDRE DE MARIA ÀNGELS ANGLADA
Susana Tornero
Dissabte 27 d’abril, 11.00 h (+ 3 anys)

En Bernat puja a la muntanya amb els seus companys de classe per celebrar la 
castanyada. Allà, una veu el convida a endinsar-se al bosc de vidre, on coneixerà els 
secrets i perills que s’hi amaguen.

— Sessió de contes en memòria de l’escriptora Maria Àngels Anglada,
en els vint anys de la seva mort. —

 

OBJECTIU: LA LLUNA
Glòria Arrufat
Divendres 17 de maig, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *

La petita tortuga s’ha enamorat de la Lluna i vol fer-li un petó. Creuarà mar i 
muntanya per anar-la a trobar, i pel camí farà molts amics que l’ajudaran a complir 
el seu objectiu: arribar a la Lluna. Aquesta bonica faula parla de l’amistat, la 
solidaritat i l’amor per als més petits. 

CONTES EN PIJAMA
Cia. Laminúscula (Hora del Conte inclusiva)
Dissabte 25 de maig, 11.00 h (+ 3 anys)

Sabem com els agrada als nens i nenes sentir contes a la biblioteca…, i també 
com els agrada córrer per casa en pijama tot el dia fent el ronso, sobretot si és 
dissabte, descansant i llegint tranquil·lament a la vora del foc! Veniu ben còmodes 
i us explicarem històries d’adormits i dormilegues per despertar-vos somrient!

 — Animem tots els oients a venir en pijama a la sessió, que és com millor es llegeix!
Hi haurà un obsequi per a tots els que vinguin amb el còmode vestit de dormir. — 

GALTA GALTONA
Contes Roger
Divendres 31 de maig, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *

Les carícies, els petons i les pessigolles sortiran d’aquests contes menuts destinats 
als més petits de la casa. Us convidem a escoltar-los i a gaudir-ne tots plegats. 

TRENET XUMET
Ruskus Patruskus
Divendres 14 de juny, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys) *

En Ruskus Patruskus ve amb una simpàtica locomotora que li serveix de cadira 
i que amaga interminables mocadors de colors. La locomotora també serveix 
d’escenari perquè un titella tendre i entremaliat toqui el xilòfon i faci bombolles 
de sabó. 

PUTXINEL·LIS
LA CATE  ( SALA TONI MONTAL)
 
LA RATETA QUE ESCOMBRAVA
L’ESCALETA
Cia. Alma i la Mar de Contes
Diumenge 20 de gener, 11.30 h

Escombrant l’escala de casa seva, una rateta ha trobat un dineret i, sense dubtar-
ho, ha anat a comprar el llacet més gran, vermell i llarg que ha trobat. En mirar-se 
al mirall i veure’s tan preciosa, ha decidit que ha arribat l’hora de buscar un bon 
pretendent. Però l’exigència i manca de tacte de la rateta fa que més d’un en surti 
malparat. 

Interpretació i direcció: Laura Rubio _ Durada: 35 min

CIRC LLULL
Cia. Micro Troupe
Diumenge 17 de febrer, 11.30 h

Al Circ Llull han escollit el Lleó, el seu rei, com a representant de totes les 
bèsties. Ell mateix s’ha encarregat de nomenar els seus ajudants. De la tria, n’ha 
quedat exclosa la guineu, la Renard. Ella, que no ho pot admetre, es prepara per 
destronar el nou rei. Com que tot s’hi val a l’hora de manar, pel Circ Llull s’hi 
despleguen traïcions, venjances, falsedats, infidelitats, corredisses, amagatalls, 
garrotades...

Actors titellaires: Elena Mesa i Joan Gispert _ Guió: adaptació de Joan Gispert del Llibre de les 
bèsties, de Ramon Llull _ Direcció: Elena Mesa _ Durada: 50 min

TRÒPIC
Cia. Teia Moner
Diumenge 24 de març, 11.30 h

Els tròpics són uns paral·lels que donen la volta al món per la part més ampla de la 
Terra. El Tròpic de Càncer es situa per sobre de l’Equador i el Tròpic de Capricorn, 
per sota. Aquestes línies passen per un munt de països del nostre món amb cultures 
diferents i a tots els uneix l’esperit tropical. Uns quants animals originaris de les 
seves terres són els protagonistes dels contes de l’espectacle.

Interpretació, guió i adaptació: Teia Moner _ Direcció artística: Miquel Espinosa _ Durada: 50 min

CONTES EMPAPERATS
I PERSONATGES ESBOJARRATS
Cia. Alma i la Mar de Contes
Diumenge 28 d’abril, 11.30 h

D’un sol full de paper podem fer aparèixer un munt de boniques figures: un barret, 
un avió i fins i tot una granota! A un diari li podem donar moltes utilitats: embolicar 
un entrepà, posar-lo a terra per no relliscar si és moll, fer una paperina o fins i 
tot un bon coixí! Així s’inspira l’Alma a l’hora de presentar dues històries amb uns 
titelles i uns papers que en són els protagonistes.

Interpretació i direcció: Laura Rubio _ Durada: 45 min

www.figueresaescena.com | www.bibliotecadefigueres.cat | www.lacate.cat


