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    Dies Espectacle  Cicle Gènere   Pàg        
   
   OCTUBRE 
   15, 16, 17  Jojó CM + CS Multidisciplinar p. 4 
   
   NOVEMBRE 
   11, 12 Corre Trufa! EI + CI Teatre musical p. 5
   15 Hótóto. Biblioteca de sons i sorolls.  P1 + P2 + P3 Multidisciplinar p. 6
   19, 20  Pies de bailarín CS Dansa p. 7
   25, 26 Zaquizamí CI + CM Dansa p. 8  

 
   DESEMBRE 
   3, 4, 5 La Jana i els 3 ossos EI Titelles p. 9
   9, 10, 11 Sihir i la nit de reis CI + CM Teatre musical p. 10  

 
   GENER 
   13, 14, 15 Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol CM + CS Teatre p. 11  

 20, 21 Vida CS Teatre i titelles p. 12

   FEBRER 
   3, 4 Beauty and the Beast CM + CS Anglès p. 13
   5, 6 Camí a l’escola CI + CM Teatre i titelles p. 14
   11, 12 Aigua EI + CI Dansa p. 15
   17, 18, 19 Quotidiafonismes CI + CM + CS Música p. 16
 
   MARÇ 
   2, 3, 4, 5, 6 El ratolí viatger EI Titelles p. 17
   23, 24 Dintríssim CI + CM Música p. 18

           ABRIL 
   14, 15, 16 Klé CM + CS Teatre visual p. 19
   20, 21, 22 Un món (i un munt) de dracs EI + CI Teatre p. 20
   27, 28, 29, 30 Afronora P2 +EI + CI Música p. 21
   
   MAIG 
   11, 12 La gallina dels ous d’or CI + CM Teatre p. 22
   13, 14 Desconcerto CS Música p. 23
   20, 21 Little Mousy EI + CI Anglès p. 24
   25, 26 Cuida’l P2 + EI Teatre visual p. 25

Calendari cronològic
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Calendari per cicles

–> És imprescindible arribar amb 10 minuts 
d’antelació per mantenir l’horari fixat.

EDUCACIÓ INFANTIL (1r Cicle)
Hótótó novembre p. 6
Afronora abril p. 21
Cuida’l maig p. 25

EDUCACIÓ INFANTIL (2n Cicle) 
Corre Trufa! novembre p. 5
Hótóto. Biblioteca de sons 
i sorolls.  novembre p. 6
La Jana i els 3 ossos desembre p. 9
Aigua febrer p. 15
El ratolí viatger març p. 17
Un món (i un munt) de dracs abril p. 20
Afronora abril p. 21
Little Mousy maig p. 24
Cuida’l maig p. 25

CICLE INICIAL 
Corre Trufa! novembre p. 5
Zaquizamí novembre p. 8
Sihir i la nit de reis desembre p. 10
Camí a l’escola febrer p. 14
Aigua febrer p. 15
Quotidiafonismes febrer p. 16
Dintríssim març p. 18
Un món (i un munt) de dracs abril p. 20
Afronora abril p. 21
La gallina dels ous d’or maig p. 22
Little Mousy maig p. 24

CICLE MITJÀ
Jojó octubre p. 4
Zaquizamí novembre p. 8
Sihir i la nit de reis desembre  p. 10
Baobab. Un arbre, 
un bolet i un esquirol  gener p. 11
Beauty and the Beast febrer p. 13
Camí a l’escola febrer p. 14
Quotidiafonismes febrer p. 16
Dintríssim març p. 18
Klé  abril p. 19
La gallina dels ous d’or    maig                 p. 22

CICLE SUPERIOR
Jojó octubre p. 4
Pies de bailarín novembre  p. 7
Baobab. Un arbre, 
un bolet i un esquirol gener p. 11
Vida gener p. 12
Beauty and the Beast febrer p. 13
Quotidiafonismes febrer p. 16
Klé  abril p. 19
Desconcerto maig p. 23
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Jojó
Cia. Borja Ytuquepintas

15, 16 i 17 d’octubre; 9.45h i 11.15h
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Guió i direcció: Borja González
Acompanyament artístic: 
Enrique Lanz i Yanisble Martínez
Intèrprets: Borja González 
i Alberto Munilla
Composició musical i músic: 
Roc Sala
Disseny de llums: Quim Aragó
Disseny de so: Ton Mentruit
Construcció de titelles: Borja 
González 
Durada: 55 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

En Borja ens presenta el seu segon espectacle amb la 
tècnica del dibuix sobre sorra. El petit orangutan Jojó 
és allunyat de la seva mare. Desprotegit i sol dalt d'un 
arbre, observa com els humans posen en perill la super-
vivència d'animals i plantes.

–> Una història inspirada en fets reals per reflexionar so-
bre la fragilitat de l’ecosistema i l’impacte que hi exer-
ceix l’ésser humà. Ens ho explica a través del teatre visual 
i l’art en sorra.

multidisci-
plinar
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La Trufa és un cadell de gos que no coneix més amor 
del que li donen els seus amos. Durant unes vacances 
d’estiu a la muntanya la Trufa es perd. Durant aquest vi-
atge descobrirà tot un món exterior que ni s’imaginava. 
L’aventura la portarà a vèncer les pors i descobrir l’amis-
tat d’altres personatges que l’ajuden a arribar a casa. 

–> Quatre músics i intèrprets ens expliquen la història de 
la Trufa ajudats de cançons melòdiques, ritmes i estils 
molt diversos. 
 

Direcció: Pentina el Gat
Text: Xavier Vila
Música i disseny de so i llums: 
Sam Atencia
Assessorament pedagògic: 
Lluïsa Garcia Font
Músics i intèrprets: Sílvia 
Dotti, Xavier Vila, Pol Soler 
i Sam Atencia
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

11, 12 de novembre; 9.45h i 11.15h

Corre Trufa!
Cia. Pentina el Gat

Ed
ucació Infantil +
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musical
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Hótóto. Biblioteca de sons 
i sorolls per a bebès
Montfort&Portillo – Cia. Imaginart

15 de novembre; 10h i 11h
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Autors, dramatúrgia i direcció: Enric 
Monfort i José Antonio Portillo
Música i interpretació: Enric Monfort
Escenografia: José Antonio Portillo
Producció executiva: Toni Benavent
So i programari: Poul Holleman
Audiovisuals: Hermes Marco
I·luminació: David Bofarull
Durada: 30 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

Estrena! Hototó és un espai habitat per un personatge 
obssesionat pels sons i els sorolls que al llarg dels anys 
ha anat recollint d'aquí i d'allà. Un espai suggerent, on 
qualsevol objecte de la vida real genera un so que,  sumat 
a molts d'altres, és capaç de crear harmonies i composi-
cions musicals que submergeix als menuts al particular 
món emocional del protagonista.

–> Una proposta sensorial per als més petits a mig camí 
entre la música i les arts escèniques. Aforament limitat.
 

multidisci-
plinar
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19, 20 de novembre; 10h i 12h

Pies de bailarín
Cia. DA.TE Danza

C
icle Sup

erior / D
ansa

Interpretació i coreografia: 
Omar Meza
Direcció: Valeria Fabretti (Testoni 
Ragazzi) i Yutaka Takei
Col·laboració: Paco Pascual 
(Chusquin) i Rosa Díaz (La Rous)
Dramatúrgia i textos: Juan Mata 
i Gracia Morales
Coreografia: Yutaka Takei
Vestuari: Laura León
Il·luminació: Ernesto Monza
Durada: 45 min + col·loqui
Idioma: Sense text 
Preu: 7,50 euros

Aquest espectacle és un homenatge a la perseverança, 
a la voluntat, a la lluita, al treball i al desig de fer, basat 
en la biografia del propi coreògraf i ballarí. És, per tant, 
una proposta molt teatral i narrativa en la que, a més 
d’una excel·lent tècnica de ball, l’artista ens transmet 
sentiments, emocions, patiments i felicitat. I a fe que ho 
aconsegueix.

–> Una història que simbolitza la lluita de qualsevol per-
sona per aconseguir els seus somnis i il·lusions.

dansa
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Autoria, direcció i coreografia: 
Roberto G. Alonso
Intèrprets: Borja Fernández, 
Laura Marsal i Laia Vancells
Escenografia: Roberto G. Alonso 
i Tony Murchland
Il·luminació: Tony Murchland
Atrezzo i vestuari: Roberto G.  
Alonso i Victor Peralta
Espai sonor: Carles Cors 
Durada: 60 min
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

25, 26 de novembre; 9.45h i 11.15h
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Zaquizamí era el nom dels espais on es guardaven els 
objectes en desús. El d’aquesta història és al fons del 
passadís: té tres prestatges mal posats, una porta amb 
pany i clau i un endoll que no funciona. Cada cop que 
s’apaga el llum s’hi fa una festa i els seus habitants, els 
que no es veuen però hi són, comencen a viure, a jugar i 
a somniar quan es pensen que no els senten.

–> Un espectacle de dansa que és un cant a la diversitat, 
a la solidaritat i a l’esperit de superació. 

Zaquizamí 
Cia. Roberto G. Alonso

dansa
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La Jana i els tres ossos és una versió del conte popular 
La Rínxols d’Or. L’escenografia ens evoca una botigueta 
en què es despatxen contes i en la qual els titelles esde-
venen joguines a mans dels manipuladors. La narració es 
basteix de cançons i ombres que creen un clima màgic i 
tendre per als infants.

–> Un espectacle ideal pels més menuts amb titelles de 
fusta, una treballada escenografia, cançons participati-
ves i dos titellaires que donen vida a set personatges.

Autoria, direcció i disseny dels 
titelles: Joan-Andreu Vallvé 
Construcció escenografia: 
Xabier Badia-La Gàrgola 
Construcció titelles: Joan-Andreu 
i Bernat Vallvé 
Música: Poire i Joan-Andreu 
Vallvé 
Nova versió de les músiques: 
Bernat Vallvé 
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

3, 4 i 5 de desembre; 9.45h i 11.15h

La Jana i els 3 ossos 
Cia. Centre de Titelles de Lleida

Ed
ucació Infantil / Titelles

titelles
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Sihir i la nit de reis 
Cia. Lazzigags

9, 10 i 11 de desembre; 9.45h i 11.15h
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Autoria i direcció: Lídia Linuesa
Música i direcció musical: 
Marc Sambola
Intèrprets: Aran Bartomeus, 
Arnau Mendoza, Maria Fontana, 
Mireia Lorente, Jordi Vicente i 
Karen Gutierrez 
Coreografia: Ester Bartomeu
Lletres cançons: Lídia Linuesa 
i Marc Sambola
Durada: 60 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

La Laia i l’Aran són dos germans que han d’anar a viure a 
casa la seva tieta la nit de Reis perquè els seus pares han 
marxat de viatge de feina. L’Aran està preocupat perquè 
té por que els Reis no sàpiguen on viu ara, mentre que 
la Laia està enfadada amb els pares. La tieta intenta cal-
mar-los i els llegeix el llibre d'en Sihir, un aprenent de 
mag amb qui viuran una aventura plena de màgia! 

–> Un espectacle musical on acompanyarem a l’Aran i la 
Laia en un viatge únic en el qual aprendran a renunciar a 
unes coses i a trobar-ne d’altres.
 

teatre
musical
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Dos venedors ambulants ens expliquen la història d’un 
bolet i un esquirol que degut a la guerra emprenen una 
gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure. 
Baobab és un homenatge a totes aquelles persones a qui 
la violència dels conflictes armats ha obligat a deixar la 
seva terra. 

–> Premi Públic al Millor Espectacle de la Mostra d’Igua-
lada 2019 i Premi Xarxa Alcover al tractament que fa de 
la temàtica de la guerra i la immigració, la posada en 
escena, l’humor i el llenguatge utilitzat.

Direcció: Toni Albà
Autoria: Sergi Casanovas, 
Toni Albà i Pere Romagosa
Intèrprets: Sergi Casanovas 
i Pere Romagosa
Escenografia i vestuari: Alfred Casas
Música: Tonio Santoyo
Il·luminació: Miki Arbizu
Durada: 55 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros 

13, 14 i 15 de gener; 9.45h i 11.15h

Baobab. Un arbre, un bolet 
i un esquirol
Cia. La Pera Llimonera

C
icle M
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erior / Teatre
teatre



12

VIDA són dues mans i l’univers d’una cistella de costu-
ra. Una peça de titelles multipremiada i sense text que 
ens parla de l’implacable i constant pas del temps; i de 
la vida, un viatge imparable i necessari perquè el cicle 
torni a començar.   

–> Premis: Millor Espectacle XXXI Feria Internacional de 
Teatro y Danza de Huesca; Millor Espectacle petit format 
FETEN 2018, i Drac d’Or Julieta Agustí al Millor Espec-
tacle, Premi Millor Espectacle dels jurats a la Fira de 
Titelles de Lleida 2018. 

Creció i manipulació: 
Javier Aranda
Assessoria de direcció: 
Alfonso Pablo i Pedro Rebollo
Costura: Pilar Garcia
Disseny gràfic: Val Ortego
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 7,50 euros

Vida 
Cia. Javier Aranda

20, 21 de gener; 9.45h i 11.15h
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Adaptació moderna de la Bella i la Bèstia entre Hollywood 
i Londres. La Bella vol ser pilot d’aviació, la Bèstia havia fet 
bullying a l’escola i com a càstig una fada el va deformar. 
Durant la forçosa convivència dels dos personatges la Be-
lla descobreix la bellesa interior de la Bèstia, li ensenya a 
estimar la lectura i li obre les portes a un món ple d’aven-
tures. 

–> Una apassionant història musical amb molt d’humor 
que ens mostrarà el valor de l’amistat i a no jutjar les 
persones pel seu aspecte exterior.

Direcció artística: Marc Sambola
Direcció general i producció: 
Núria Sambola
Música i direcció musical:
Marc Sambola
Guió: Lorna Duffy i Núria Sambola
Escenografia: Ross Harper Stewart
Intèrprets: Adrià Ardila, Delfina 
Lanzani i Maria Fontana
Durada: 55 minuts
Idioma: Anglès
Preu: 6,75 euros

3, 4 de febrer; 9.45h i 11.15h

Beauty and the beast
Cia. Jumping Ducks
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Inspirat en el documental Sur le chemin de l’école, l’es-
pectacle narra la història de tres germanes que s’han 
d’enfrontar diàriament amb una multitud d’adversitats i 
perills per arribar a l’escola. Una realitat per molts infants 
d’arreu del món, que són conscients que només l’educa-
ció els obrirà les portes a un futur millor.

–> Part dels beneficis de l’espectacle es destinaran a l’as-
sociació “Sur le chemin de l’école” per assegurar l’escola-
rització en zones rurals i problemàtiques d’arreu del món.

Direcció: Rosa Díaz
Assessor de creació:  
Jordi Farrés
Producció: Jordi Pedrós
Intèrprets: Aitana Giralt, 
Cristina Garcia i Alícia Bull
Disseny i escenografia: Joan Pena
Disseny il·luminació: Miki 
Arbizu
Durada: 55 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

Camí a l’escola 
Cia. Campi qui pugui

5, 6 de febrer; 9.45h i 11.15h
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L’aigua és un element familiar per als més petits i inspira 
tot de moviments, textures i colors suggerents per als 
infants. L’aigua també es màgica perquè es transforma 
sense deixar mai de ser ella mateixa, tot i que canvia 
d’estat per viatjar de la terra fins a l’aire. 

–> La companyia Mons Dansa, especialitzada en la pro-
ducció d’espectacles per a públic infantil, balla l’aigua i 
els seus cicles, textures i estats. 

Idea original i direcció: 
Claudia Moreso
Interpretació: Noemí Ventura
Creació: C. Moreso i N. Ventura
Música: Autors varis
Escenografia: Miquel Ruiz
Tècnic de llums: Jordi Domènec 
Durada: 40 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

11, 12 de febrer; 9.45h i 11.15h

Aigua
Cia. Mons Dansa

Ed
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Direcció artística: Xavi Lozano
Músics: Xavi Lozano, Guillem Aguilar, 
Marc Vila i Andreu Hernàndez
Disseny de so: Andreu Hernàndez
Disseny de llums: Daniel Carreras
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

Quotidiafonismes. Especial Carnaval! 
Cia. Bufa&sons

 17, 18 i 19 de febrer; 9.45h i 11.15h
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Els quotidiàfons són objectes quotidians que a les mans 
d'en Xavi Lozano es converteixen en instruments mu-
sicals. En aquest espectacle els Bufa&sons presenten 
nous temes propis i versionats i ho fan a la seva manera, 
descobrint i fent sonar nous quotidiàfons.

–> Un viatge còmic i didàctic per seguir-nos demostrant 
que la música és allà on decidim trobar-la. 

música
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Un ratolí cansat de viure entre la brutícia de les clave-
gueres marxa a descobrir què hi ha fora del seu cau. 
Travessarà llocs amb climes diversos, viatjarà en tot ti-
pus de vehicles i arribarà al magatzem d’una empresa de 
missatgeria i paqueteria. 

–> És a partir de les caixes de transport reciclades i 
de titelles manipulats a la vista que l’Estaquirot Teatre 
recrea el viatge d’aquest ratolí. Entreteniment, diversió i 
qualitat són la marca d’aquesta companyia. 

Intèrprets i manipuladors: 
Núria Benedicto, Olga Jiménez 
i Albert Albà
Escenografia: Alfred Casas
Construcció: Alfred Casas 
i Pedro Jiménez
Música original: Ferran Martínez
Durada: 55 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

2, 3, 4, 5 i 6 de març; 9.45h i 11.15h

El ratolí viatger
Cia. L’Estaquirot Teatre

Ed
ucació Infantil / Titelles

titelles
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Els quatre músics de Xiula ens ofereixen un concert te-
atralitzat que és un viatge per l’interior del cos humà. A 
través de cançons modernes i lletres enginyoses, el grup 
ens descobrirà alguns dels secrets i les problemàtiques 
que s’amaguen en cadascun de nosaltres. Un viatge que 
ens convida a respirar, tancar els ulls i mirar cap endins! 

–> Aquest espectacle treballa aspectes com l’alimenta-
ció, les maneres d’estimar, l’addicció a les pantalles, la 
introspecció o els nervis, des de la música, l’humor i la 
connexió entre les persones. 

Creació, direcció, lletra 
i música: Xiula
Músics i educadors: Rikki Arjuna, 
Jan Garrido, Adrià Heredia 
i Marc Soto
Disseny artístic: Xavi Oribe 
Durada: 55 minuts
Idioma: Català
Preu: 7,50 euros

Dintríssim
Cia. Xiula

23, 24 de març; 9.45h i 11.15h
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Segons el pintor suís Paul Klee, "un dibuix és una línia 
que surt a passejar”. Addaura Teatre Visual estrena Klé, 
un espectacle de dansa, màgia, manipulació d’objectes, 
titelles, tecnologia i teatre negre que busca acostar als 
més petits la figura de l’artista.  

–> Explorem l’obra de Paul Klee i descobrim la seva face-
ta de pintor, músic, titellaire, escultor i filòsof. 

Direcció i guió: Teia Moner
Ajudant de direcció: 
Miquel Espinosa
Interpretació: Cristina Bertran, 
Helena Rodríguez, Gerald Sommier 
i Mireia Plana
Il·luminació: Eugenia Morales
Música original: Vassil Lambrinov 
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu: 6,75 euros

Klé 
Cia. Addaura Teatre Visual

C
icle M

itjà i C
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14, 15 i 16 d’abril; 9.45h i 11.15h

teatre
visual
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Un món (i un munt!) de dracs
Cia. Tanaka Teatre

Idea, guió i interpretació: 
Ariadna Matas i Elsa Lluch
Escenografia i utilleria: Tanaka Teatre, 
Àngels Castany i Blanca Gimeno
Il·luminació: Marta Méndez
Durada: 60 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

Per Sant Jordi, descobreix el món dels dracs al SAT! 
Dues princeses troben una llibreria màgica que amaga 
molts secrets. Dels seus llibres en surten un munt de 
dracs que les posen a prova. Voleu saber com els ven-
cen? Atreviu-vos a conèixer dracs de tota mena i d’arreu 
del món: de la Xina, Japó, Grècia, Escandinàvia…

–> Un espectacle de teatre, titelles, màgia, contes, hu-
mor i animació per fomentar l’hàbit de lectura d’una ma-
nera divertida. 

20, 21 i 22 d’abril; 9.45h i 11.15h
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Sant Jordi
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La Nora s’interessa pels seus orígens i amb l’ajuda de 
les històries del seu avi ens endinsarà a l’Àfrica. Animals 
de la selva, tambors, vestits i contes africans es barre-
gen amb la música original del mestre Martí Ventura, 
les il·lustracions de Maria Vidal i un guió fet a mida per 
a l’ocasió. 

–> Una oportunitat única perquè els nens i nenes gau-
deixin un any més de la Big Band de Granollers en un 
concert didàctic amb catorze músics. 

Direcció i música original: M. Ventura
Direcció escènica: M. Otín
Intèrprets: M. Sort (saxo), J. Mas 
(saxo), C. Miralta (saxo), J. Badrenas 
(saxo), A. Cruz (trompeta), T. Cuesta 
(trompeta), D. Parras (trombó), M. 
Ventura (piano), X. Fort (guitarra), L. 
Ribalta (bateria), L. Molins (ball i veu 
solista) i M. Cordero (contrabaix). 
Idioma: Català
Durada: 60 minuts
Preu: 8 euros

Associació Cultural de Granollersg r a n o l l e r s

música

Afronora
Cia. Big Band de Ganollers
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27, 28, 29 i 30 d’abril; 9.45h i 11.15h
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La gallina dels ous d’or 
Cia. Zum-Zum Teatre i Ramon Molins

Intèrprets: Begonya Ferrer 
i Ramon Molins o Albert Garcia
Espai escènic: Joan Pena
Cançons: Ramon Molins
Música: diversos autors
Sonorització: Sergio Sisques
Il·luminació: Zum-Zum Teatre
Vestuari: Olga Cuito
Durada: 50 minuts
Idioma: Català
Preu: 6,75 euros

Els grangers d’aquesta història no perdien el temps pen-
sant en els diners i sempre repartien el poc que tenien 
amb qui més ho necessitava. Però un dia va arribar una 
gallina a la seva granja i va pondre un ou d’or. Us imagi-
neu si us passés a vosaltres? Una bonica història sobre la 
riquesa, la pobresa i l’avarícia. 

–> Aquest espectacle ha rebut: Premi FETEN 2017 a la 
millor direcció, Premi Drac d’Or 2017 del Jurat Infantil i 
Premi Drac d’Or 2017 de les autonomies. 

11, 12 de maig; 9.45h i 11.15h
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Després de l’èxit de Concerto a Tempo d’Umore, arriba 
Desconcerto. Amb un plantejament completament dife-
rent, sense cadires, i amb els tretze músics amb més mo-
viment i acció escènica. L’espectacle apropa la música 
clàssica a través d’una mescla única: el ritme i l’expres-
sivitat del teatre gestual, la delicadesa dels autors clàs-
sics i el virtuosisme en la seva interpretació. Tot plegat, 
imaginació i riures!  

–> Escoltarem peces de Mozart, Vivaldi, Rossini, Jachaturián, 
Strauss, Pachelbel i Carmen Georges Bizet, entre d’altres. 

Autoria, direcció artística 
i musical: Jordi Purtí 
Arranjaments: Carles Coll, 
Santi Escura, Naeon Kim 
i David Sanmartí
Disseny d’il·luminació: 
Jordi Purtí i Àngel Puertas 
Intèrprets: músics de l’OCE 
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Preu:8 euros

13, 14 de maig; 9.45h i 11.15h

Desconcerto
Orquestra de Cambra de l’Empordà

C
icle Sup

erior / M
úsica

música
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Little Mousy
Cia. Festuc Teatre

Direcció: Pere Pàmpols
Intèrprets: Marta Rossell, 
Sònia Sánchez i Joan Baro
Músic: Joan Baro
Text: Íngrid Teixidó
Traducció: Sònia Sánchez
Escenografia: Joan A. Vallvé
Durada: 55 minuts
Idioma: Anglès
Preu: 6,75 euros

La rateta sempre es queixava de la seva vida avorrida. 
No sabia que un simple llacet revolucionaria el seu dia. 
Diferents pretendents voldran seduir-la: “Little Mousy, 
you’re so classy...”. 

–> El famós conte de Charles Perrault adaptat en anglès 
per als més petits en un espectacle de titelles amb mú-
sica en directe. 

20, 21 de maig; 9.45h i 11.15h
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Inspirat en l’obra de l’artista austríac Hundertwasser 
aquest espectacle visual submergeix als infants en un 
món d’estímuls que els incitarà a descobrir, jugar i expe-
rimentar. La neu, la llar, el vaixell a tota vela, el fons marí, 
la natura o la tendresa d’una abraçada són alguns dels 
elements i sensacions que hi apareixen.

–> Fes-t’ho com vulguis és una companyia especialitzada 
en espectacles per els més petits que busca, amb aques-
ta proposta, despertar la mirada creativa de l’infant. 

Creació i interpretació: Nona 
Umbert i Xavier Basté
Direcció: Xavier Basté
Projeccions, disseny i construcció 
d’escenografia i vestuari: 
Nona Umbert
Música: Iván i Marc Nálvaiz
Durada: 40 minuts
Idioma: Sense Text
Preu: 6,75 euros

25, 26 de maig; 9.45h i 11.15h 

Cuida’l
Cia. Fes-t’ho com vulguis

P2 +
 Ed

ucació Infantil / Teatre visual
teatre
visual



Segueix els passos detingudament per fer efectiva la contractació.

Fitxes pedagògiques
Descarregueu-vos el material didàctic de cada espectacle a 
https://www.sat-teatre.cat/escoles/fitxes-pedagogiques/ per 
fer un treball previ i /o posterior a la visita al teatre!

ATENCIÓ! Hem canviat la nostra pàgina web: 
www.sat-teatre.cat/escoles

Podeu veure el vídeo 
promocional dels 
espectacles a la pàgina 
web: www.sat-teatre.cat/
escoles

2n 
CONFIRMACIÓ
Quan el teatre us confirmi 
la data, caldrà emplenar 
i enviar la butlleta de 
sol·licitud:
A) Per fax: 93 345 79 29
B) Per correu electrònic: 
montse@sat-teatre.cat
C) Per correu postal:
SAT! Sant Andreu Teatre 
Neopàtria 54 
Barcelona 08030

1r 
CONTACTE
Per sol·licitar l’espectacle:
A) Truqueu al telèfon 
93 345 79 30 / 93 345 79 29
B) Envieu un mail a:
montse@sat-teatre.cat

3r 
RESERVA
Per fer efectiva la reserva
ingresseu 2 euros per cada 
alumne a l’IBAN:
ES06 0081 1972 1600 0113 
6816 (Banc Sabadell), fent 
constar l’escola i l’espectacle.

La quantitat restant 
s’abonarà:
A) Per transferència bancària
posterior al dia de la funció
B) En metàl·lic o en taló al 
teatre 

26

Contractació



Autocars contractats pels centres
Recomanem que pugin per la Rambla de l’Onze de 
Setembre i parin a la cantonada amb c/Gran de Sant 
Andreu o bé Rambla de Fabra i Puig amb c/Neopàtria.

27

Com arribar

c/ Neopàtria 54, 08030 Barcelona
T. 933 457 930
www.sat-teatre.cat/escoles
Metro
Línia 1 Fabra i Puig, Línia 9 i Línia 10, 
Onze de Setembre.

Autobusos
11, 26, 34, 36, 40, 62, 96, 97, 104, 126, 
H6, H8.

Tren
Sant Andreu Arenal i Sant Andreu 
Comtal (Barcelona).

Informació útil
Àrea de pícnic: Parc de la Pegaso  
(a 5 minuts del teatre). 
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