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Temporada 2020-2021

Dansa familiar

Remenuts de 0 a 5 anys          

Espectacles familiars 

Dies Espectacle Gènere Pàg.

OCTUBRE

3, 4, 11, 12, 
17, 18 Sopa de pedres Teatre i titelles 10

25 Plas!tic Dansa i circ 12

 
NOVEMBRE

29 Söns Remenuts / EMPT 14

 
DESEMBRE

5, 6, 8, 12, 13 Història d’un mitjó Teatre d’objectes 18

20 Piccolo circ de fil Multidisciplinar 20

23, 24 Nadales per als més 
menuts Remenuts 22

27, 28, 29, 30 Clinc!  Teatre visual 24

Dies Espectacle Gènere Pàg.
 

GENER

2, 3, 4 Clinc! Teatre visual 24

9, 10 Corre Trufa! Música i teatre 26

16, 17, 23, 24 Geometria Dansa 28

31 Silver Drops Remenuts / 
EMPT 30

 
FEBRER

6, 7, 13, 14 Klé Teatre visual 32

20, 21, 27, 28 En Jan Totlifan Teatre i titelles 34

 
MARÇ

6, 7 En Jan Totlifan Teatre i titelles 34

27, 28  Andròmines (Els tresors 
d’una nina de drap) Música 36

 ABRIL

10, 11, 24, 25 Andròmines (Els tresors 
d’una nina de drap) Música 36

18 Bombolles de paper Multidisciplinar 38

 MAIG

1, 2, 8, 9  Cuida’l Teatre visual 40

15, 16  Espectacle a concretar A concretar -



MESURES PER CUIDAR-NOS

El SAT! es compromet a complir 
absolutament les mesures ade-
quades a la normativa vigent en 
cada moment. Per això:

- Tindrem cura de la higiene i 
desinfecció dels espais.

- A l'entrada del teatre hi haurà  
dispensadors de gel hidroalcohòlic.

- Facilitarem la consulta dels espec-
tacles a la web i la descàrrega dels 
programes a través de codis QR 
per tal d’evitar el paper.

- Controlarem els aforaments, la 
disposició de seients i els accessos 

per mantenir la distància de  
seguretat requerida.

Però també necessitem la teva 
col·laboració:

- Si us plau, segueix en tot moment 
els protocols d'higiene i seguretat 
vigents. Consulta'ls a la nostra web.

- Compra les entrades per inter-
net i descarregar-les al mòbil per 
evitar l’intercanvi de papers.

- Assisteix als espais de repre-
sentació amb un mínim de 30 
minuts d’antelació per garantir 
l’entrada esglaonada.

Gràcies!
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EDITORIAL

I, per fi, obrirem el teló. Us hem 
trobat a faltar i tenim moltíssimes 
ganes de seguir compartint amb 
vosaltres i les vostres famílies emo-
cions, il·lusions, valors, mirades i 
tots aquells mons i realitats que 
es fan més pròxims i possibles da-
munt l’escenari. Perquè la cultura 
ens fa créixer. I s’ha demostrat ab-
solutament necessària per constru-
ir aquest món millor que ara ja és 
del tot irrenunciable. 

Serà un any singular, imprevisible. I, 
malgrat tot, preveiem retrobar-vos 
asseguts a la platea o damunt l’es-
cenari. Per això ens comprometem 

a posar en marxa les mesures de 
seguretat i d’higiene necessàries 
en cada moment. Ens comprome-
tem a cuidar-vos el cos i, sobretot 
l’ànima. Amb l’esperança que ben 
aviat també puguem compartir 
amb vosaltres tota l’experiència 
del que suposa venir al SAT!: les 
activitats al vestíbul, la pissarra, la 
trobada amb els actors i les actrius…

Pas a pas. Primer, retrobem-nos. I 
que el teatre ens acompanyi.

L’Equip del SAT!
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La casa dels  
petits espectadors

Una experiència completa des que entreu per la porta fins  
que els personatges us acomiaden a la sortida!

 

Àrea de jocs al vestíbul. 
Tenim tauletes amb jocs 
de taula, folis i colors per 
amenitzar l’espera* 

Una pissarra gegant 
Perquè els petits puguin 
expressar la seva creativitat 
sense límits* 

 

Manualitats. Propostes 
plàstiques per abans d’en-
trar a veure l’espectacle* 

Pàrquing de cotxets, bici-
cletes i patinets al vestíbul 
del teatre. 

Abonaments familiars
Vine quan vulguis 

per només 7 euros!

Preu: 35 euros
Cada espectacle et surt 
per 7 euros

– Disponibles on-line www.sat-teatre.cat/abonament-familiar/ 
i a taquilla.

– Cada abonament disposa d’un codi localitzador únic i 
imprescindible per bescanviar les teves entrades.

– Cada abonament només és vàlid durant la temporada 
vigent.

Abonament SAT3 
3 espectacles

Abonament SAT5
5 espectacles

Preu: 22,5 euros
Cada espectacle et surt 
per 7,5 euros

8

* Activitats no disponibles temporalment per la COVID-19. Es 
reactivaran quan les mesures d'higiene i seguretat ho permetin.
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Parlem de les persones nouvingudes, de la cooperació i 
del treball en equip
Amb música en directe!

L’Alma és 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, acaba a un indret 
desconegut, on tothom té de tot però no volen compartir 
res amb ella. Aviat donarà una lliçó de vida a tots aquells 
que inicialment li havien tancat la porta.
 
Direcció: Mireia Fernández / Interpretació: Anna Farriol i Júlia Santa-
cana / Assessorament: Ramon Molins / Música: Albert Ciurans / Veu 
en off: Sílvia Ricart / Disseny titella: Alba Serrat / Construcció titella: 
Glòria Arrufat / Escenografia: B. Vidal i R. Vilasís / Disseny de llums: 
Xavi Salavert

Octubre
3, 4, 
11, 12, 
17, 18

A partir de 3 anys

Ds. 17:30h
Dg. i festius 12h i 
17:30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,5 euros

Teatre i 
titelles

Sopa de pedres
Cia. Engruna Teatre

“Una història preciosa 
de superació, presentada 

amb delicadesa i 
tendresa, plàsticament, 
visualment molt bonica” 

Escena familiar
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Octubre
25

Plas!Tic
Cia. La Quebrá

A partir de 6 anys

Dg. 17:30h

Idioma: català/castellà
Durada: 45 minuts
Preu: 9,50 €

Reflexionem sobre els problemes medioambientals que 
genera el plàstic
Una distopia optimista i plena d’humor

Som l'any 2500. El plàstic ha desaparegut del planeta 
Terra. Tres científics han trobat un objecte insòlit: una 
bossa de plàstic perfectament conservada de Barcelona 
92. Aquest objecte i la frase: “sabeu que abans el mar 
era de plàstic?” desencadenaran un joc entre el plàstic i 
els intèrprets per recrear de manera surrealista un passat 
en el qual, asseguren, hi havia més plàstic que peixos en 
el mar. 

Direcció i interpretació: Sergi Cerdan, Irene García i María Villate / 
Disseny d’escenografia i vestuari: Sergi Cerdan / Dramatúrgia: Dan-
iel MacAyza / Amb el suport de: Cia En Residencia, Sala Melmac, 
Aliansat i SAT! Sant Andreu Teatre. 

 Estrena!

Dansa
 i circ

“(...) rigor artístic, 
originalitat i frescor en la 
posada en escena i un 
llenguatge coreogràfic 
autèntic”, Sara Esteller, 
crítica de Recomana.cat
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Novembre
29

Söns
Cia. Pels més menuts

De 0 a 2 anys

Dg. 16h, 17h i 18h

Idioma: sense text
Durada: 30 minuts
Preu: 9,50 euros 
(Preu únic. No inclòs 
en l’abonament)

Un concert i espectacle per als més menuts de casa
Especial, proper i màgic

Les famílies que portaran els nadons a coll, aniran desco-
brint diferents espais dalt de l’escenari. En aquests espais 
trobaran escenes musicals, sons i imatges poètiques re-
lacionades amb l’imaginari del món del circ. El repertori 
musical serà un recorregut per clàssics de Shostakovich, 
Bach, Debussy, Ravel, Satie,... 

Direcció artística, guitarra i veu: Faló Garcia i Pellejà / Direcció mu-
sical, saxo baríton i flauta: Adrià Bauzó / Saxo tenor i clarinet: Xavi 
Molina

 Aforament limitat. Tots els adults i infants a partir d'un any neces-
siten comprar entrada.

Remenuts
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InspirART - 
Música i moviment 
en família
Cia. Inspira Teatre

Movent-nos juntes 
per la jungla!
Cia. Big Bouncers

Tallers per a famílies Tallers per a famílies

Dc. 18 de novembre, 17.15h
Edat: De 2 a 5 anys + 
1 adult per infant
Durada: 45 minuts 
Preu: 5 euros 
Lloc: SAT!

Dc. 25 de novembre 17.15h
Edat: D'1 a 5 anys 
Durada: Entre 45 i 60 minuts 
Preu: 5 euros 
Lloc: SAT!

Els primers anys de vida són 
cabdals per establir un apre-
nentatge musical per tota la 
vida. En aquest taller l’ob-
jectiu és treballar de manera 
triangulada la música, el 
moviment i la interpretació 
dels infants per obrir mira-
des, sensibilitats i sobretot 
per fer aquest procés acom-
panyats de les persones amb 
qui tenen més vincle. 

Així, els acompanyants 
coneixeran i aprendran 
recursos musicals i de movi-
ment i tot plegat contribuirà 
a l’estimulació del nen o la 
nena en tots els sentits (físic, 
emocional, intel·lectual i 
social) i a crear un vincle més 
sòlid amb l’art.

Aforament limitat. 
Cal reservar a: 
montse@sat-teatre.cat

En aquest taller es treballaran 
diferents jocs amb pautes de 
moviment en les quals tothom, 
independentment de l’edat i 
l’experiència en dansa, pugui 
participar. S’explorarà l’espai 
propi, l’espai comú, les distàn-
cies i relacions entre els cos-
sos; els temps: les velocitats, 
la relació amb la música i els 
sons i la relació entre cossos 
i materials i objectes. També 

es treballarà a partir de la 
imaginació per ampliar així les 
possibilitats del nostre propi 
cos i del nostre imaginari.
Creació: Anna Rubirola, Ceci-
lia Colacrai i Mireia de Querol 
Imparteix: Anna Rubirola, 
Cecilia Colacrai o Mireia de 
Querol

Aforament limitat. 
Cal reservar a: 
montse@sat-teatre.cat
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Una proposta teatral divertida i desenfadada
Connectem amb el joc, la imaginació, la il·lusió i l’emo-
ció del teatre

En Tin i en Ton són un parell de mitjons inseparables. Allà 
on està en Tin, està en Ton, i allà on està en Ton, està en 
Tin. Des de ben petits han crescut junts compartint riures 
i entremaliadures. Un bon dia en Ton desapareix i en Tin 
haurà d’emprendre un viatge ple d’aventures per retro-
bar el seu amic. 
 
Direcció: Pablo Vergne / Ajudant de direcció: Eva Soriano / Inter-
pretació: Maria Ballús i Sergi Gibert / Posada en escena: Eva Soriano / 
Disseny d’espai escènic: Eva Soriano / Il·luminació: Ricardo Vergne

Desembre
5, 6, 8, 
12 i 13

A partir de 2 anys

Ds. i 6/12 a les 17.30h
Dg. i 8/12 a les 12h i 
17.30h

Idioma: català
Durada: 45 minuts
Preu: 9,50 euros

Teatre 
d’objectes

Història d’un mitjó
Cia. La Canica

“Un exemple més, ben 
il·lustratiu, que amb 

creativitat i imaginació 
es poden produir 

propostes excel·lents”. 
Núria Cañamares de 

Recomana.cat 
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Desembre
20

Piccolo circ de fil
Cia. Antonella d’Ascenzi

A partir de 3 anys

Dg. 12h i 17.30h

Durada: 45 minuts
Idioma: sense text
Preu: 9,50 euros 

Recordem com es juga amb la fantasia per transformar el 
món que ens envolta 
Dansa, vídeo, titelles, teatre gestual i d’objectes 

Aquesta història comença pel final, quan el Piccolo Circ 
tanca i l’única ballarina-titella que ha quedat – o que ha 
estat oblidada – dedica el seu temps a netejar i endreçar 
caixes. Amb una mica de fantasia transformarà les ocupa-
cions més avorrides en meravellosos jocs, danses i histò-
ries fins a aconseguir el seu somni de ser funàmbula. 
 
Coreografia i interpretació: Antonella d’Ascenzi / Direcció: Pasquale 
Marino / Assessorament manipulació: Jordi Bertran i Cristina Roble-
dillo / Escenografia: Oscar Merino / Vestuari: Cristina Robledillo / 
Música: Adrian Berenguer i Pino Ciccarelli.  

Multidisci-
plinari

“Un espectacle que 
toca un tema d’alt 
voltatge poètic.” 

Toni Rumbau, 
Putxinelli.Cat
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Desembre
23, 24

Nadales per als més menuts
Cia. Pels més menuts

De 0 a 5 anys

Dc. 16.30h, 17.30h i 
18.30h
Dj. 10.30h, 11.30h, 
12.30h

Durada: 45 minuts
Idioma: català
Preu: 9,50 euros

Famílies i criatures gaudiran d’una intensa, immersiva i 
màgica experiència musical

Un concert per als més petits de la casa amb un reper-
tori de nadales tradicionals catalanes i d’arreu del món 
adaptat a les necessitats i sobretot, a l’exigència dels més 
menuts. Un espectacle per gaudir amb tota la família i 
amb un muntatge de proximitat en el qual els músics i el 
públic comparteixen escenari. 

Direcció artística, guitarra i veu: Faló Garcia / Direcció musical i saxo 
baríton: Adrià Bauzo / Veu i moviment: Karol Green / Clarinet i saxo 
tenor: Xavi Molina / Acordió, flauta i saxo alt: Pau Sánchez / Vibràfon 
i percussió: Andreu Vilar / Ballarina: Jana Garcia / Disseny de llums: 
Xavier Feliu

 Aforament limitat. 

Remenuts

“Molt agraïts per la 
seva connexió amb els 
més menuts, l’Aüc ha 

quedat captivadíssma” 
Anna, espectadora. 
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Especial Nadal! Un espectacle per gaudir amb tota  
la família
Les bombolles de sabó faran volar la nostra imaginació 

Fruit dels anys d’experimentació amb el llenguatge de 
les bombolles de sabó i altres estructures tensioactives, 
neix aquest muntatge creat i dirigit per Pep Bou. Clinc! 
simbolitza el canvi d’actitud que tenen les persones quan 
deixen de veure la vida de forma pessimista; quan deci-
deixen contemplar la bellesa del seu entorn i començar a 
cooperar en lloc de viure de forma aïllada.  
 
Creació i direcció: Pep Bou / Moviment: Marta Carrasco / Intèrprets: 
Isaias Antolín, Eduardo Telletxea i Agustí Sanllehí

 Porta la teva carta als Reis i entrega-la a la bústia reial del SAT! els 
dies 2, 3 i 4 de gener

Desembre
27, 28, 
29, 30
Gener
2, 3, 4

Per a tots els públics

Tots els dies 
a les 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 65 minuts
Preu: 9,50 euros 

Teatre 
visual

Clinc!
Cia. Pep Bou

“Els infants presents 
a la sala van riure 

amb ganes durant tot 
l’espectacle i es van 

deixar captivar per una 
proposta tant bella com 

encantadora”.
Pamela Navarrete, 
Diari de Terrassa. 
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Gener
9, 10

Corre Trufa!
Cia. Pentina el gat

A partir de 2 anys

Ds. 17:30h
Dg. 12h i 17:30h

Idioma: català
Durada: 50 minuts
Preu: 9,50 euros

Aprenem a vèncer les pors
Cançons melòdiques, ritmes i estils molt diversos

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. A llarg d’aquest vi-
atge, descobrirà tot un món exterior que ni s’imaginava. 
L’aventura la portarà a vèncer les pors i a descobrir l’amis-
tat d’altres personatges que l’ajuden a arribar a casa.

Direcció: Sam Atencia / Intèrprets i músics: Sílvia Dotti, Xavier Vila, 
Pol Soler i Sam Atencia. Escenografia: Escenografies Castells i Pla-
nas / Disseny de so i llums: Joan Carles Ros / Assessorament pedagògic: 
Lluïsa Garcia.

Música
i teatre

“Quatre músics  
i actors ens han explicat 
una aventura fantàstica 

amb cançons i estils molt 
variats” María López, 

espectadora.
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Gener
16, 17, 
23, 24

Geometria
Cia. Roseland Musical

 

A partir de 6 anys

Ds. 17.30h
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català, castellà 
i anglès
Durada: 55 minuts
Preu: 9,50 euros

Un espectacular muntatge de dansa màgic i immersiu
Nens i nenes pensaran que han entrat en un videojoc 
futurista

Geometria és un espectacle de dansa amb sorprenents 
projeccions 3D que pren com a punt de partida una de 
les ciències més antigues de la humanitat: la geometria. 
Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures 
protagonistes d’aquest fascinant muntatge que combina 
música, imatge i moviment: dansa contemporània, acro-
bàcia i hip-hop.

Direcció artística: Marta Almirall / Ajudant de direcció: Anna Planas / 
Textos: Montserrat Ginesta / Coreografia: Anna Planas, Aina Lanas i 
Arias Fernández / Ballarins: Aina Lanas, Arias Fernández i Anna Sagrera 
/ Audiovisual: Onionlab / Il·luminació: Andreu Fabregas / Creació mu-
sical: Xavier Oró

Dansa

Poseu-vos les ulleres i 
gaudiu d'aquesta nova 
producció de Roseland 
Musical. Una magnífica 
aposta per les noves 
tecnologies. Oscar 
Rodríguez, Director 

del SAT!
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Acostem el llenguatge de la dansa contemporània als 
més petits
Explorem l’aigua com a fenomen natural, canviant i 
transformador

Silver Drops és un espectacle visual en el qual el movi-
ment, la plasticitat estètica i una acurada selecció mu-
sical es combinen per transportar-nos a un viatge fasci-
nant sobre el món de l’aigua. A partir d’aquest element 
es recreen escenaris, sensacions, fenòmens, atmosferes i 
situacions que desperten els sentits i que ens expliquen 
històries i vivències més properes al món dels somnis que 
a la realitat. 
 
Direcció i idea original: Anna Macau i Carles Rigual / Intèrprets: 
Anna Macau, Georgina Avilés i Andrea Just. / Disseny d’il·luminació 
i so: Carles Rigual / Distribució: Imaginart / Petit on tour

 Tots els adults i infants a partir d'un any necessiten comprar en-
trada.

Gener
31

De 2 a 5 anys

 Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 30 minuts
Preu: 9,50 euros 
(Preu únic. No inclòs 
en l’abonament)

Remenuts
Silver Drops

Cia. Silver Drops

“Un viatge fascinant 
sobre el món de l’aigua, 
perquè els petits acabin 

ballant” Sònia, una 
espectadora. 
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Novembre
15 
febrer 
6, 7, 13, 14
NOVES DATES!

Klé
Cia. Addaura Teatre Visual 

A partir de 3 anys

Ds. 17.30h
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: sense text
Durada: 50 minuts
Preu: 9,50 euros

Amb l’actuació en directe del violinista Vassil Lambrinov, 
component de Blaumut

Endinsem-nos en el món de l’artista suís Paul Klee. Se-
gons Klee, “un dibuix és una línia que surt a passejar”. A 
partir d’aquesta frase la companyia Addaura Teatre Visual 
explora l’obra i figura de Klee. Ho fa a través de la dansa, 
la màgia, la manipulació d’objectes, els titelles, la tecno-
logia i el teatre amb llum negra. 

Direcció artística: Teia Moner / Ajudant de direcció: Miquel Espinosa / In-
tèrprets: Cristina Beltran, Helena Rodríguez, Gérald Sommier i Mireia 
Plana / Música: Vassil Lambrinov / Coreografia: Olga Lladó i Addaura 
Teatre Visual / Il·luminació: Eugenia Morales

Les funcions de l'1, 7 i 8 de novembre han quedat cancelades 
en compliment de les mesures decretades  pel Govern a dia 
29/10/2020, que impliquen el tancament temporal dels teatres.

Teatre 
visual

“La companyia ha 
aconseguit unir en 

els seus espectacles 
espectacularitat i 

virtuosisme en graus 
superlatius” 

Toni Rumbau, director 
Putxinel·li 
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Premi FETEN 2016 al millor espectacle de titelles
Una de les millors companyies de titelles d’Europa amb 
més de 40 anys d’història

Aquesta és la història d’un nen a qui de petit, a casa seva, 
li feien tot: des de cordar-li les sabates, a vestir-lo o ta-
llar-li el menjar. Fins i tot, de gran, en Jan té un ajudant, 
en Nicolau, que també li fa tot. Però un dia en Nicolau 
desapareix i en Jan el buscarà en un llarg viatge on apren-
drà a fer moltes coses. I nosaltres aprendrem a treure’ns 
la mandra del damunt!
 
Autor: L’Estaquirot Teatre / Manipuladors: Núria Benedicto, Olga 
Jiménez, Albert Albà / Direcció: Guillem Albà / Escenografia: Albert 
Casas / Construcció: Cia. L’Estaquirot Teatre, Alfred Casas, Pedro 
Jiménez / Música original: Ferran Martínez 

Febrer
20, 21, 
27, 28
Març
6, 7

A partir de 2 anys 

Ds. 17:30h 
Dg. 12h i 17:30h

Idioma: català 
Durada: 55 minuts 
Preu: 9,50 euros

Teatre i 
titelles

En Jan Totlifan
Cia. L’Estaquirot Teatre

“L’Estaquirot té el do 
de saber fascinar tant 
el públic adult com el 
públic infantil”. Ferran 
Baile, crític de teatre
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Març 
27, 28 
Abril
10, 11
24, 25

A partir de 2 anys

Ds. 17.30h
Dg. 12h i 17.30h

Idioma: català
Durada: 55 minuts
Preu: 9,50 euros

Un cant a l’amistat i a la llibertat
Amb els ingredients habituals de la companyia: la música, 
la rondalla i el joc.

Anem fins a les golfes de casa com a símbol de l’espai de 
joc. Allà jugarem amb la nina de drap, que s’ha descolo-
rit. Potser està trista? Intentarem animar-la amb l’ajuda 
dels seus tresors: el joc, els contes i les cançons que sem-
pre li han agradat tant. Tot i que potser no és això. Potser 
és que comença a fer-se gran...

Direcció artística: Mirna Vilasís i Adrià Nuñez / Direcció tècnica, guió, 
música i so: Xavi Múrcia / Autoria: Mirna Vilasís / Intèrprets: Mirna Vilasís 
(veu, piano, pianet, guitarró i campanes) i Xavi Múrcia (veu, guitarra, 
guitarró i percussions) / Il·luminació: Rafel Roca

Música

Andròmines (Els tresors 
d’una nina de drap)

Cia. Samfaina de colors

"La música és la 
base dels concerts 

escenificats de 
Samfaina de colors. 
Aconsegueixen una 

gran complicitat amb 
els menuts". Pere, un 

espectador.
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Un espectacle participatiu de dansa, música i  
interacció multimèdia, que juga amb la imaginació  
de petits i grans

En Roger és un músic enamorat de les bombolles i de les 
coses rodones. Es passa nit i dia intentant unir les seves 
passions, la trompeta i les bombolles, i per això vol fer 
bombolles amb la trompeta, però no ho aconsegueix. Un 
dia, enmig d’un somni, arriba a Bombàlia, el país de les 
bombolles, on coneixerà Bumbú, una fada que ajudarà 
en Roger a aconseguir el seu objectiu.
 
Autors: Múcab Dans / Direcció escènica: David Pintó / Coreogra-
fia/ballarina: Irina Martínez / Producció i música: Joan Laporta / 
Programació interactiva: Marco Domenichetti i Joan Laporta / Pro-
gramació Processing: Marta Verde / Disseny de llums: Bernat Llunell / 
Vestuari: Elisa Echegaray / Escenografia: Santi Cabús
Amb el suport de Centre Cultural Vilanova del Vallès, Cultura En 
Viu (UAB)

Abril
18

A partir de 3 anys 

Dg. 12h i 17:30h

Idioma: català 
Durada: 60 min
Preu: 9,50 €

Multidisci-
plinar 

Bombolles de paper
Cia. Múcab Dans
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Maig
1, 2, 
8,9

Cuida’l
Cia. Fes-t’ho com vulguis

A partir de 2 anys

Ds. 17h i 18h
Dg. i festius 11h, 12h i 17h

Idioma: sense text
Durada: 40 minuts
Preu: 9,50 euros

Basat en l’imaginari de l’artista Friedensreich Hunder-
twasser
Un espectacle de primera infància per a tota la família

Aquest espectacle visual submergeix als infants en un 
món d’estímuls que els incitarà a descobrir, jugar i experi-
mentar. 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.

Creació i interpretació: Nona Umbert i Xavier Basté / Direcció: Xavier 
Basté / Creació i manipulació de projeccions: Nona Umbert / Músi-
ca: Ivan Nálvaiz i Marc Nálvaiz / Mirada externa: Jaume Bernadet i 
Jin-Hua Kuan.

 Aforament limitat. Tots els adults i infants a partir d'un any neces-
siten comprar entrada.

Remenuts

"Un muntatge  
que ens ha commogut 
a tota la família i que 

expressa la creativitat a 
través dels llenguatges 

universals” Sílvia, 
espectadora



Busques un lloc diferent on celebrar l’aniversari de la teva 
filla o el teu fill? Veniu a bufar les espelmes al SAT!

Més informació sobre preus i reserves: 
www.sat-teatre.cat i a info@sat-teatre.cat

Celebra l’aniversari 
al SAT!

4342

Xec regal familiar

Vols regalar emocions?
Regala entrades a la teva 
família o a una família amiga 
per veure l’espectacle que 
vulguin, el dia que vulguin. 

Regala teatre!
Xec regal familiar del SAT! 
Amb packs per a 1, 2, 3 o 4 
persones. 

A la venda en línia i a 
taquilles!
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Per respecte als artistes i al públic 
no es podrà entrar a la sala un cop 
començat l’espectacle.

Taquilles del SAT!
c/ Neopàtria 54 (Barcelona)
Venda d’entrades des d’una 
hora abans de l’inici de les 
representacions. 
Es poden comprar entrades per 
altres dies.
Venda subjecta a disponibilitat.
No s’admetran canvis, anul·laci-
ons ni devolucions de les entra-
des adquirides.

Abonaments
Abonament SAT3! 22,5 €
3 espectacles a escollir
(7’5 € / espectacle)
Disponible en format individual 
o pack familiar.

Abonament SAT5! 35 € 
5 espectacles a escollir
(7 € / espectacle)
Disponible en format individual 
o pack familiar.

Descomptes 
- 20% per a grups (mínim 10 
persones).

- Menors de 2 anys entrada gra-
tuïta (excepte pels espectacles 
del Cicle Remenuts).
- Entrades a 8’5€ (només dispo-
nible a taquilla): carnet Consor-
ci Biblioteques de Barcelona, 
carnet socis del RACC, socis 
Abacus.
- Entrades a 8’5€ (en línia i a ta-
quilla): carnet família nombrosa 
i monoparental, carnet TR3SC 
i Club de Subscriptors de La 
Vanguardia.
- Altres descomptes especials 
per a entitats concertades que 
només s’aplicaran a taquilla.
- Als espectacles inclosos dins 
del Cicle Remenuts no s’hi 
apliquen descomptes. 

Apropa Cultura
El SAT! està adherit al progra-
ma d’inclusió social Apropa 
Cultura, que ofereix avantatges 
especials per a col·lectius en 
risc d’exclusió social. 

Lloguer
Consulta condicions i preus a 
montse@sat-teatre.cat i al tel. 
933 457 930.

Web del SAT!
www.sat-teatre.cat

Com arribar-hi
SAT!
c/ Neopàtria 54, 
08030 Barcelona
www.sat-teatre.cat
info@sat-teatre.cat
T. 933 457 930 / 933 457 929

Metro
Línia 1, Fabra i Puig
Línia 9 i Línia 10, Onze de 
Setembre

Bus: 11, 26, 33, 34, 36, 40, 62, 
96, 97, 104, 126, H6, H8, V31

RENFE
Sant Andreu Arenal
Sant Andreu Comtal

Bicing 
Rbla. Onze de setembre amb 
c/Gran de Sant Andreu
Rbla. Fabra i Puig amb 
c/ Concepció Arenal

Pàrquing
- B:SM Sant Andreu Teatre 
(c/ de les Monges, 2) 
- B:SM Concepció Arenal 
(c/ de Concepció Arenal,156)
Et regalem 30 minuts de pàrquing 
gratuït. Demana-ho a taquilla! 

Accessibilitat 

Sant Andreu Arenal

Fabra i Puig Sant Andreu

Sant Andreu
Comtal

M
er

id
ia

na

Neo
pàtr

ia

Gran de S
ant A

ndreu

Sant Adrià

Rambla Fabra i Puig

Rbla Onze de 

Setembre

Onze de Setembre



www.sat-teatre.cat 
@sat–teatre
Neopàtria, 54
08030 Barcelona
T. 933 457 930

Amb el suport Amb la col·laboració 
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