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SOPA DE PEDRES _ Engruna Teatre
Dissabte 24 de setembre, 18 h
Sala La Cate
Teatre amb titelles / Recomanat a partir de 4 anys
—
És la història de l’Alma, una nena que ha de fugir del seu país perquè veu com al cel, en
lloc de volar-hi estels, un dia hi arriben els avions. Després d’un llarg viatge, arriba a un
indret desconegut on, aparentment, tothom té de tot però no volen compartir res amb
ella. Amb enginy i intel.ligència, fa una sopa de pedres que transforma l’individualisme de
tot un poble en una feina d’equip. A Sopa de pedres es parla de l’estranger, del refugiat,
d’aquell que arriba a un indret buscant una oportunitat i es troba una societat que no veu
o no vol veure més enllà d’ella mateixa i que és incapaç de viure l’arribada del nouvingut
com una oportunitat i no com una amenaça.
—
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. Una
hora abans de la funció, activitats amb el Vestíbul dels Tits de l’Aula de Teatre de Figueres.

LA BIBLIOTECA DE LA CURIOSITAT INFINITA _ De Marga Socias
Dissabte 1 i diumenge 2 d’octubre, de 10.30 a 13.30 h
i de 16.30 a 19.30 h
Teatre Municipal el Jardí
Instal · lació / Recomanat a partir de 7 anys
—
Algú va dir que l’afortunada troballa d’un bon llibre pot canviar el destí d’una ànima. En
aquesta biblioteca cada llibre és un viatge que, tot i que no pretengui canviar el destí
de ningú –encara que bé podria–, ofereix la possibilitat de convidar-lo a un univers fascinant. Aquesta biblioteca és un món per descobrir on pot passar qualsevol cosa. No fa
passar les teves ganes de saber, sinó que augmenta les teves ganes de llegir. Els llibres
són portes, diuen, entra i queda-t’hi!
—
3 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el
Jardí i a www.figueresaescena.cat.

TRIPULA _ Farrés Brothers
Diumenge 20 de novembre, 18 h
Teatre Municipal el Jardí (escenari)
Teatre / Recomanat a partir de 6 anys
—
Dos científics il · luminats han descobert una nova manera de viatjar i avui ho exposen a
un grup de passatgers. Després de molt de treball i esforç, es veuen amb cor de mostrarnos la seva gran evolució en els mitjans de transport: el Globus Estàtic. El Globus Estàtic
viatja per l’espai, fregant els límits de la realitat, i permet anar a llocs que fins ara ningú

sospitava que existissin. El viatge promet ser plàcid i poètic, tot i que pot sorgir més d’un
contratemps que obligarà els passatgers a incorporar-se a la tripulació.
—
5 €. Fins a 2 anys, entrada gratuïta. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el
Jardí i a www.figueresaescena.cat. Una hora abans de la funció, activitats amb el Vestíbul
dels Tits de l’Aula de Teatre de Figueres.

UNIVERS _ Engruna Teatre
Diumenge 11 de desembre, 16.30 i 18 h
Teatre Municipal el Jardí (escenari)
Teatre - objectes / Recomanat de 0 a 2 anys
—
Individus, objectes, que es desordenen, es mouen, es tornen a ordenar. Que troben
l’equilibri i l’harmonia dins de la immensitat. Que busquen com existir enmig del caos,
en un lloc concret i un instant precís. Cada habitant d’aquest cosmos, cada so, cada
moviment, està subjecte a una fràgil relació amb tota la resta. Univers és un espai on
conviure amb la nostra vulnerabilitat i la capacitat d’adaptar-nos a cada nova situació.
Un lloc on explorar com la cosa més petita i aparentment insignificant pot fer que tot
canviï de la manera més inesperada. Una vivència única i irrepetible que es construeix
de nou cada vegada i esdevé un viatge evocador i immersiu.
—
5 €. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat.
Una hora abans de la funció, activitats amb el Vestíbul dels Tits de l’Aula de Teatre
de Figueres.

ACTIVITATS FAMILIARS MUSEU DE L’EMPORDÀ
Totes les activitats són gratuïtes i recomanades a partir dels 6 anys.
Més informació i reserves a www.museuemporda.org
Tel.: 972 502 305 | WhatsApp: 656 764 863

CONNEXIONS CREAKTIVES
Dissabte 24 de setembre, 16 h
Museu de l’Empordà
Taller destinat a entrenar la creativitat, tot aprenent a detectar i a fer connexions entre
objectes, personatges o imatges que fins ara ens podien passar per alt, i aplicar-les per
redissenyar o innovar els objectes exposats amb propostes inimaginables i sorprenents.

PUBLICITY
Dissabte 8 d’octubre, 16 h
Museu de l’Empordà
Activitat on les famílies podran donar la seva visió i interpretació personal d’una obra de
l’exposició i transformar-la en un element de promoció de la comarca.
Després de fer una breu introducció a la mostra, es proposarà un repte: interpretar una
obra i fer-la servir com a font d’inspiració per elaborar una campanya publicitària.

#JOESCRIC. TEMPESTA DE TEXTOS
Dissabte 22 d’octubre, 16 h
Dissabte 19 de novembre, 16 h
Sala d’Exposicions l’Escorxador
Activitat familiar al voltant de l’exposició del cicle Empordoneses “Despertar els clàssics.
Vint obres essencials i cent anys de lectura pública” on els textos es fusionen i es
combinen amb l’art per escriure nous relats.

EMPI. UTOPIES ASSOLIBLES
Dissabte 29 d’octubre, 16 h
Museu de l’Empordà

La visita a l’exposició presenta diversos reptes que ens interpel · laran sobre si una utopia
pot fer-se realitat. Experimentarem i abordarem la possibilitat de construir un EMPI (El
Millor País Imaginable). Les famílies hauran de superar diversos obstacles per fer realitat
la utopia de construir el millor país imaginable.

HORES DEL CONTE · BIBLIOTECA DE FIGUERES
Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran a la sala d’actes.
L’aforament a la sala d’actes és limitat. Per participar en les sessions cal inscripció prèvia
al tel. 972 677 084 o a la Biblioteca. Els contes per a nadons dels divendres (-3 anys) s’han
programat en sessió doble.

DINS LA CLARIANA _ Cacauet Teatre
Divendres 23 de setembre, 17 h i 18 h (-3 anys)
Quan el bosc es desperta, les flors, les olors, els sons i tota una colla d’animalons es
troben per celebrar junts un nou dia. A què jugaran? Tant li fa, perquè quan estan junts
és quan s’ho passen millor.
El pit-roig, l’eriçó, el cargol, el centpeus... faran una festa plegats al voltant de la taula, on
menjaran i compartiran el dia. Activitat amb titelles i cançons.

EN BUM I L’ESTEL DELS DESITJOS _ Cia. Homenots
Dissabte 24 de setembre, 12 h (+3 anys)
En Bum s’assabenta que el Rei Fosc va tancar injustament l’estel dels desitjos i el vol
alliberar. Però no serà fàcil, perquè en Bum i les seves amigues i amics hauran de fer
front a un munt de perills i superar la prova del mocador groc. Se’n sortiran?
Una sessió per introduir els nens i les nenes en l’apassionant món de la bateria i la
percussió.

CANTA LA SON, CANTA LA GANA, TOTHORA CANTA QUE EL
NIN HO DEMANA! _ M. Helena Tolosa
Divendres 14 d’octubre, 17 h i 18 h (-3 anys)
Us convidem a un espai participatiu on pares, mares i nins parlarem cantant i cantarem
parlant. Aprendrem i compartirem cantarelles, jocs de falda i cançons de bressol fent un
recorregut per la poesia musicada catalana per als més menuts i pels diferents jocs de
falda i melodies.

EL CISTELLET DE LA CASTANYERA ÉS PLE DE CONTES,
CASTANYES I BOLETS _ Bel Contes
Divendres 28 d’octubre, 17 h i 18 h (-3 anys)
La Castanyera porta el cistell ben ple de castanyes i contes. En un tres i no res, en
Marrameu se li ha menjat totes les castanyes. Que trapella que és! Els contes de tardor
ens els porten els follets. Les seves casetes són els bolets. Ells viuen en un bosc màgic
envoltats de castanyers. Ajudaran la Castanyera a omplir el cistell i a trobar el camí de
tornada a casa.

LA CAPUTXETA VERMELLA I LA RATETA QUE ESCOMBRAVA
L’ESCALETA DIUEN PROU! _ Capgiralla contes
Dissabte 29 octubre, 12 h (+3 anys)
Tant la Caputxeta com la Rateta n’estan fartes. Estan cansades que sempre les enganyin
i esgotades d’haver de netejar i de cuidar els altres i de no poder fer el que elles volen ni
amb qui volen. Totes dues ens han demanat a Capgiralla que capgirem els contes perquè
puguin ser elles.
Esteu a punt per veure la Rateta tirant l’escombra i la Caputxeta fent maratons?
Dos contes que trenquen amb els estereotips i rols de gènere. Dues històries
d’empoderament que no us deixaran indiferents!

CONTES DE GOTES I NÚVOLS _ Alma i la Mar de Contes
Divendres 11 de novembre, 17 h i 18 h (-3 anys)
En aquesta ocasió, l’Alma ens explicarà dos contes ennuvolats en què el sol, la lluna i el
cel prenen protagonisme: L’origen de l’arc de Sant Martí i La Nuvolina. Dues històries que
ens faran volar fins al cel.

COLORÍSSIM _ Creixent amb art
Divendres 25 de novembre, 17 h i 18 h (-3 anys)
Blau, lila, verd, taronja, groc, vermell, marró, rosa. Quants colors! El món està ple de
colors. Voleu descobrir-los amb un munt de contes i cançons molt acolorits?
Coloríssim és un espectacle visual i plàstic pensat per als més petits de la casa i també
per a tota la família.

CONTES VERDS PER ESTIMAR
EL NOSTRE PLANETA _ Cia. La Minúscula
Dissabte 26 de novembre, 12 h (+3 anys)
Us oferim contes per fer del nostre planeta un món millor. Històries per prendre
consciència del nostre paper essencial en la conservació de la biodiversitat i de com fer
front a l’emergència climàtica que afecta el nostre planeta.
—
Projecte Biolectures. Organitza: Servei Educatiu de l’Alt Empordà i BibliotecAE

NADAL EN CLAU DE SOL (SI EN FA)! _ Musinfant
Divendres 16 de desembre, 17 h i 18 h (-3 anys)
Mentre la lluna dormia i un ocell va fer el seu niu, el sol, que s’ho mirava atent, escoltava
les cançonetes de Nadal. Dringuen les campanes i els tabalets de Musinfant!

BON NADAL! _ ClarArt Espectacles
Dissabte 17 de desembre, 12 h (+3 anys)
Bon Nadal! és un espectacle de contes, de poesia, de música. Explicarem contes
ambientats en les festes de Nadal i cantarem nadales, acompanyats de música en
directe. Tot plegat ens farà retrobar el gust d’aquestes festes, de les nostres tradicions i
dels valors de l’autèntic Nadal, que massa sovint oblidem.

CENTRES CÍVICS
THE POSTCARD _ Txema Muñoz
Dimecres 28 de setembre, 17.30 h
Centre Cívic Joaquim Xirau
Màgia / Recomanat a partir de 6 anys
Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en més de vint països dels cinc
continents. Ha entregat paquets a la Reina d’Anglaterra, al Papa i a un president de
la Casa Blanca. Distribueix tot el que té destinatari. Però avui, en finalitzar la jornada,
s’adona que té un paquet sense adreça ni remitent. No sap per a qui és.
Què hauria de fer?
—
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves al tel. 972 678 622 i a cxirau@figueres.org.

HOCUS-POCUS _ Eduard Juanola
Dijous 6 d’octubre, 17.30 h
Centre Cívic Creu de la Mà
Màgia / Recomanat a partir de 4 anys
Hocus-Pocus són les paraules màgiques més antigues que es coneixen. L’Eduard
Juanola ensenya al públic el seu efecte en un espectacle de màgia familiar, molt
participatiu, ple d’il · lusions visuals, objectes estranys i éssers “màgics” que ha anat
trobant en els viatges que ha fet arreu del món.
—
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves al tel. 972 678 596
i a ccreudelama@figueres.org.

LA CATE · ELS MEUS PRIMERS CONTES
Sala Toni Montal, 11.30 h
—
5 €. Socis de La Cate, 4 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i,
el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.
—
Recomanat per a menors de 4 anys.

DINS DEL COR _ Ada Cusidó
Diumenge 2 d’octubre
Quan surt el sol, estenem la roba al balcó perquè s’eixugui amb el vent suau.
Un conte dolç sobre l’amistat i la companyia.

ON ÉS LA MAMA? _ Olga Cercós
Diumenge 13 de novembre
Un conte que vol explicar als més menuts la importància del temps lliure de les mares.
En paraules de l’autora, “ens farà entendre que les mares també necessiten temps per a
elles i que, encara que marxin, sempre tornen”.

EL LLUM DEL FANALET _ País de Xauxa
Diumenge 18 de desembre
La Lola arriba a casa de la Tina per ajudar-la a decorar la seva habitació. Faran el
pessebre, guarniran l’arbre de Nadal, donaran menjar al tió, faran la carta als Reis
d’Orient i recitaran el poema de Nadal. Des del balcó observen que tota la Plaça Major
està molt ben engalanada i plena de bombetes de llums de tots colors.

CICLE PUTXINEL•LIS
Sala La Cate, 11.30 h.
—
6 €. Socis de La Cate, 4 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i,
el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.
—
Recomanat a partir de 3 anys.

RUTINES _ La Puntual
Diumenge 23 d’octubre
Com el mateix títol indica, Rutines és una successió de “números” de manipulació
d’alguns dels personatges més emblemàtics del repertori dels titelles tradicionals.
El protagonista d’aquestes rutines és en Malic, que en aquesta ocasió s’enfronta a la
rebel.lió de personatges i elements escènics en una esbojarrada comèdia per a titelles.

LA CAPUTXETA I EL FOLLET ECOLOGISTA _ Titelles Vergés
Diumenge 6 de novembre
Adaptació per a titelles del conte popular més famós del món, especialment pensat
per als més petits, en una versió actualitzada, divertida i molt dinàmica, que promou
i potencia l’interès pel reciclatge de residus i el respecte pel medi ambient, cercant
sempre la complicitat i la participació del públic.

HANSEL I GRETEL I LA CASETA DE XOCOLATA _ Titelles Vergés
Diumenge 4 de desembre
La història d’Hansel i Gretel, o La caseta de xocolata, és un dels contes meravellosos de
la tradició germànica que foren recollits pels germans Grimm, grans erudits i folkloristes
alemanys del segle xix. Adaptació per a titelles del conegut conte popular, en una versió
actualitzada i divertida en què sempre es busca la complicitat i la participació del públic.

