
ESPECTACLES INFANTILS
5 €. Socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 € (des-
compte no aplicable als adults). Venda d’entrades a la ta-
quilla del Teatre Municipal el Jardí, a www.figueresaescena.
com i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

LA CATE PUTXINEL·LIS
Adults, 5 €. Adults socis de La Cate, 4 €. Nens, 4 €. Nens 
socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 €. Venda 
d’entrades a www.lacate.cat i a la taquilla de La Cate.

EL MEU PRIMER FESTIVAL
4 €. Socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 €. 
Venda d’entrades a www.lacate.cat i a la taquilla de La Cate.

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

L’aforament és limitat.
· Els contes per a nadons dels divendres (- 3 anys) s’han progra-

mat en sessió doble i amb inscripció prèvia, amb un màxim 
de 20 famílies per sessió. Inscripcions a la Biblioteca Fages de 
Climent de Figueres.VE
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AMB EL SUPORT DE

L’ORNET
VOL CANTAR
COMPANYIA INSPIRA TEATRE
Diumenge 30 de setembre, 18.00 h
Sala La Cate
[ Teatre musical · Recomanat a partir de 3 anys ]

Dos exploradors, ell ben poruc i ella encuriosida per 
tot el que l’envolta, han fet un descobriment merave-
llós: han trobat una nova espècie! Així és com conei-
xerem la història de l’Ornet, un ocell que té unes ganes 
boges de veure món i de cantar a la coral d’El Gran 
Arbre Melodiós. Però no té prou nivell per superar 
la prova d’accés, i malgrat tots els seus esforços per 
millorar, no troba ni el mètode adequat ni la perso-
na capaç d’acompanyar-lo per aprendre’n. Amb el cor 
trencat i abocat al fracàs, decideix no cantar mai més i 
marxar al lloc més llunyà que coneix. En aquesta fugi-
da comença el seu veritable aprenentatge.

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.

5 €. Socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 € (des-
compte 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.

Interpretació: David Anguera i Esther Westermeyer · Dramatúr-
gia: Inspira Teatre i Bárbara Becker · Direcció: Inspira Teatre, amb 
la col·laboració de Juanjo Marín · Música: Mònica Samit · Produc-
ció: Inspira Teatre · Durada: 50 min

CONTES AL TERRAT
COMPANYIA ANNA ROCA
Diumenge 4 de novembre, 18.00 h
Sala La Cate
[ Contacontes - Recomanat a partir de 3 anys ]

Al meu terrat, hi passo moltes estones. Casa meva 
és petita, no tenim pati i la mare no em deixa 
anar al carrer a jugar. Diu que hi ha molts cotxes. 
M’agrada imaginar-me històries, jugar amb les 
agulles d’estendre, les galledes i els llençols. Si 
vens a jugar amb mi, t’ensenyaré el cor que em va 
regalar el meu xicot i qui és el Sr. José, mentre jo 
vaig estenent roba. Aquest és un espectacle per fer 
volar la imaginació.

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

5 €. Socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 € (des-
compte no aplicable als adults). Venda d’entrades a la ta-
quilla del Teatre Municipal el Jardí, a www.figueresaescena.
com i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

Interpretació: Anna Roca · Text i argument: Anna Roca i Pere 
Romagosa · Direcció: Pere Romagosa · Producció: Companyia 
Anna Roca · Durada: 50 min

KÀTIA
KA TEATRE - TEATRE NU
Diumenge 2 de desembre, 18.00 h
Sala La Cate 
[ Teatre infantil - Recomanat a partir de 5 anys ]

La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventu-
ra de la seva vida, acompanyada de la seva mare. 
Trobarà el que busca? Un espectacle de teatre 
visual que parla de la necessitat de retrobar-nos 
amb les nostres arrels, de l’adopció, dels interro-
gants que desperta i dels neguits que motiva. Una 
història plena de joc i aventura a la recerca d’un 
objecte ben quotidià: una foto.

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

5 €. Socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 € (des-
compte no aplicable als adults). Venda d’entrades a la ta-
quilla del Teatre Municipal el Jardí, a www.figueresaescena.
com i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

Interpretació: Montse Pelfort i Maria Berenguer · Idea origi-
nal: Ka Teatre · Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs · Músi-
ca: Montse Pelfort i Lluís Cartes · Producció: Maria Hervàs i 
Gerard Palomas · Durada: 50 min



LA NIT DE LES POTES D’ARANYA
SUSANA TORNERO (ANY FAGES)
Dissabte 22 de setembre, 11.00 h (+ 4 anys)
El poema Balada del llum encantat, de Carles Fages de Climent, amaga un 
misteri. Potser trobem l’explicació a aquest enigma a través de contes d’arreu 
que ens parlen del que s’oculta en la foscor de la nit.
[ Activitat inclosa en la celebració de l’Any Carles Fages de Climent ]

CONTES DE CARGOLS
CIA. LAMINÚSCULA
Divendres 28 de setembre, 17.00 h i 18.00 h (- 3 anys)
Al cargol Jan Pol no li agrada el sol i viu amagat entre les herbes i les bran-
ques del bosc. Com tot cargol, porta la casa a l’esquena i espera amb moltes 
ganes l’arribada de la pluja. Un dia, a prop del seu amagatall, coneix un pa-
rell de marietes, i a partir d’aquí comença una aventura sensorial de la qual, 
a poc a poc, gaudirem plegats.
[ Dues sessions amb un màxim de 20 famílies per sessió. Inscripcions a la Bibliote-
ca Fages de Climent de Figueres ]

ELS MAGICONTES D’ARMAND DE CABESTANY
LITU BAMBASSES
Dissabte 29 de setembre, 11.00 h (+ 3 anys)
Monsieur Armand el Mag és il·lusionista i un glamurós chevalier que barreja 
màgia i contes amb rialles. És un gran col·leccionista i brocanter. Posseeix 
uns objectes evocadors que pertanyien als protagonistes de rondalles i fau-
les tradicionals, i que ara a les seves mans esdevenen màgics.

CONTES AMB XUMET
DAVID PLANAS
Divendres 19 d’octubre, 17.00 h i 18.00 h (- 3 anys)
Cançons, objectes i titelles ens serveixen per enllaçar petites narracions i obrir 
un món màgic i imaginari, lliure de pol·lució, als més petits de la casa. Canta-
rem, escoltarem i interactuarem una bona estona per arrencar somriures.
[ Dues sessions amb un màxim de 20 famílies per sessió. Inscripcions a la Bibliote-
ca Fages de Climent de Figueres ]

SONS PER A NADONS
ALQUÍMIA MUSICAL
Divendres 26 d’octubre, 17.00 h i 18.00 h (- 3 anys)
Alquímia Musical presenta una activitat en format de taller vivencial dedicat 
als nadons. Amb instruments com els bols tibetans, els diapasons i el mono-
cord i també amb la veu, els menuts, acompanyats dels pares, podran gaudir 
d’un massatge sonor: una experiència sensorial extraordinàriament relaxant 
i innovadora.
[ Dues sessions amb un màxim de 20 famílies per sessió. Inscripcions a la Bibliote-
ca Fages de Climent de Figueres ]

BUM I EL LLIBRE MÀGIC DE LES FADES
COMPANYIA HOMENOTS
Dissabte 27 d’octubre, 11.00 h (+ 3 anys)
Una tarda de pluja, en Bum escolta la història de la Biblioteca màgica de les 
fades i del llibre màgic que la Fada Flor de Neu va amagar en un lloc secret i 
decideix sortir a buscar-lo. El trobarà? Veniu a ajudar-lo!

MENUDÈNCIES
SESSI SITJÀ
Divendres 16 de novembre, 17.00 h i 18.00 h (- 3 anys)
Recull de contes menuts, cançonetes i jocs de falda per als més xicarrons de 
la colla. Passarem una estona ben dolça i divertida i alhora aprendrem noves 
cançons i jocs per gaudir-ne amb els infants, tot plegat acompanyat de petits 
instruments musicals.
[ Dues sessions amb un màxim de 20 famílies per sessió. Inscripcions a la Bibliote-
ca Fages de Climent de Figueres ]

UNA CABRA NO TAN BOJA
TIRITA CLOWN PALLASSES D’HOSPITAL
Dissabte 24 de novembre, 11.00 h (+ 3 anys)
Avui la cabreta Petonela ha decidit sortir a passejar aprofitant el bonic dia 
que fa, però el que no sap és que l’acompanyarà una mosca ben pesada que 
no li deixarà viure les aventures que havia somiat.

EN NIN I LA NONA FAN PANELLETS.
CONTES DE TARDOR PER A PETIUS
BEL CONTES
Divendres 30 de novembre, 17.00 h i 18.00 h (d’1 a 4 anys)
En Nin i la Nona són molt amics. Junts fan panellets de tot tipus i formes. En 
Nin ha regalat a la Nona un panellet en forma de cor, però en Marrameu se’ls 
ha menjat tots durant la nit. És un llaminer! Els que més li agraden són els de 
xocolata. Sessió de tardor per a petits amb contes, cantarelles i titelles.
[ Dues sessions amb un màxim de 20 famílies per sessió. Inscripcions a la Bibliote-
ca Fages de Climent de Figueres ]

HORES DEL CONTE       BIBLIOTECA DE FIGUERES

ANGELETA
CIA. TACTILICÜA
Diumenge 21 d’octubre, 11.30 h
Sala Toni Montal
Aquesta és una història de titelles de guant, am-
bientada als anys seixanta, on la música ie-ie té 
un paper destacat. La protagonista de la història 
descobreix quan persegueix el seu somni que a 
vegades les persones poden ser llimones: boni-
ques per fora i àcides per dins.

CONTENADONS: EL MILLOR REGAL DEL MÓN
PEPA CONTES
Divendres 14 de desembre, 17.00 h i 18.00 h (- 3 anys)
No és fàcil escollir un regal per a algú a qui t’estimes, i menys quan encara 
no alces un pam de terra. Però us asseguro que descobrirem quin és el regal 
més bonic de tots els regals del món. Sessió de contes, jocs i cançons per als 
més petits de la colla.
[ Dues sessions amb un màxim de 20 famílies per sessió. Inscripcions a la Bibliote-
ca Fages de Climent de Figueres ]

STORYTIME
AMB ELS KIDS&US FIGUERES!
Dissabte 22 de desembre, 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.

NADAL MENUT
OLGA CERCÓS
Divendres 28 de desembre, 17.00 h i 18.00 h (- 3 anys)
Contes i cançons de Nadal per als més menuts de la casa. Gaudirem de les 
narracions d’Olga Cercós, que ens acosten les tradicions nadalenques amb 
titelles i instruments.
[ Dues sessions amb un màxim de 20 famílies per sessió. Inscripcions a la Bibliote-
ca Fages de Climent de Figueres ]

CONTES DE NADAL I TALLER DE FANALETS DE REIS
LA SAL D’OLOT
Dissabte 29 de desembre, 11.00 h (+ 3 anys)
Es tracta d’una narració oral de contes de Nadal amb música, humor i ob-
jectes animats per fer participar el públic. Veurem els dimonis enfadats amb 
els pastorets i un tió viatger. Després dels contes, farem el taller de fanalets 
de Reis perquè cada nen pugui personalitzar el seu amb dibuixos i materials 
d’estampació diversos.
[ Sessió amb aforament limitat a 30 famílies. Inscripcions a la Biblioteca Fages de 
Climent de Figueres ]

LA CATE PUTXINEL·LIS
Adults, 5 €. Adults socis de La Cate, 4 €. Nens, 4 €. Nens socis de La Cate i/o membres 
del Club Els Tits, 3 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat i a la taquilla de La Cate.

CASTANYADA 
A LA CATE!

Diumenge 18 de novembre
MATX D’ANIMACIÓ + 4 · 12.00 h
MATX D’ANIMACIÓ + 7 · 18.00 h
Sala La Cate
El Festival internacional de cinema per a 
nens i nenes d’entre 2 i 12 anys vol contri-
buir a la difusió d’un cinema plural i creatiu. 
Ofereix una mostra de films d’arreu del món 
i de tots els temps amb l’objectiu d’entrete-
nir i educar, estimular la imaginació i la cre-
ativitat i despertar l’esperit crític. Ja fa uns 

anys que el Meu Primer Festival té reper-
cussió fora de la ciutat de Barcelona i am-
plia les sessions a diferents municipis del 
territori català i més enllà gràcies a la col-
laboració d’ajuntaments, cineclubs, sales de 
cinema i altres entitats culturals que ho fan 
possible. Les sessions que giren són les que 
formen part de la «Competició Internacio-
nal», de manera que totes les votacions del 
públic sumen a l’hora d’atorgar els premis 
guanyadors.

EL MEU PRIMER FESTIVAL
4 €. Socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 €.
Venda d’entrades a www.lacate.cat i a la taquilla de La Cate.

Dissabte 3 de novembre,
17.00 h
Plaça de La Cate
Espectacle d’animació infantil
a càrrec de Jaume Barri.
Gratuït.

PERSÈFONE I LA MAGRANA
CIA. NE ME TITERE PAS
Diumenge 11 de novembre, 11.30 h
Sala Toni Montal
Persèfone és una nena entremaliada, 
filla de la deessa de la fertilitat. Un mal 
dia, desobeeix la seva mare menjant 
una magrana i això la porta a empren-
dre un viatge al tenebrós regne de 
l’Hades.


