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VENDA D’ENTRADES
ESPECTACLES INFANTILS
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.
2 € espectacle EL SECRET DE LA NANNA (11.02.18 - pl. de Josep Pla).
Venda d’entrades el mateix dia a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí.

CICLE DE PUTXINEL·LIS
SALA LA CATE
Adults, 5 €. Adults socis de La Cate, 4 €. Nens, 4 €. Nens socis de La Cate i del Club Els Tits, 
3 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

CICLE DE CINEMA INFANTIL
EN CATALÀ
SALA LA CATE
4 €. Socis de La Cate i/o membres del Club Els Tits, 3 €.
Venda d’entrades a la taquilla de La Cate el mateix dia de la projecció.

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

SUPERBLEDA
DE JORDI PALET - DIRIGIDA PER PERE HOSTA - CIA. LA BLEDA
Dissabte 13 de gener, 18.00 h - Sala La Cate

Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que costen de trobar, però 
quan els necessitem, apareixen. La Bleda té la força d’una formiga perquè pot 
aixecar set vegades el pes d’una formiga, té el poder de desaparèixer perquè 
només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar qui convingui només dient 
“un-dos-tres-salvats”. Però quan sorgeixi un problema “real”, una necessitat 
“real”, ella tindrà el superpoder més real de tots: la imaginació.
—
TEATRE INFANTIL — RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANYS
Interpretació: Helena Escobar Dramatúrgia: Jordi Palet Direcció: Pere Hosta Veu en off: Mònica 
Terribas Producció: Cia. La Bleda i Temporada Alta 2016, amb la col·laboració de Fundació Miró i 
La Sala - Sabadell Durada: 45 min

ENCANTADES
DE TONA PUIG I MERITXELL YANES
DIRIGIDA PER JORDI GILABERT - POCACOSA TEATRE
Dissabte 27 de gener, 18.00 h - Sala La Cate

La Periquinela i l’Estuna són germanes i, a més, dues fades que ni tan sols saben 
que ho són. Vagaregen per casa i se senten soles i avorrides. No surten al bosc i 
passen les hores arraulides al sofà mirant la tele quan, un dia, els apareix l’opor-
tunitat de conèixer el seu ídol, en Lauro Vacarizo, cantant amb molt d’èxit. Per 
poder-lo conèixer han de guanyar un concurs de creació de l’ésser fantàstic més 
espaterrant del planeta, i no dubten ni un segon a presentar-s’hi. El descobriment 
i reconeixement de la seva màgia els farà desaparèixer el fanatisme cap al seu 
ídol i apostar pel que poden arribar a fer com a éssers màgics.
—
TEATRE MUSICAL — RECOMANAT A PARTIR DE 5 ANYS
Interpretació: Elena Martinell i Meritxell Yanes Autoria: Tona Puig i Meritxell Yanes Direcció: Jordi 
Gilabert Producció: PocaCosa Teatre Durada: 55 min

EL SECRET DE LA NANNA
CIA. ANNA ROCA
Diumenge 11 de febrer, a partir de les 11.30 h i de les 17.30 h
Plaça de Josep Pla

La Nanna i el seu company són dos imaginautes que recorren el món amb un 
camió per explicar un secret. Aparquen a totes les places que troben per poder 
compartir el que porten a la caixa del camió. Tothom qui vulgui pot entrar-hi 
i descobrir el conte desplegat més gran del món.
—
INSTAL·LACIÓ INFANTIL — RECOMANAT A PARTIR DE 2 ANYS
Interpretació: Anna Roca i Jordi Gilabert Idea original i direcció artística: Anna Roca i Toni Tomàs 
Producció: Companyia de Teatre Anna Roca  Durada: 10 min per passi

MAURE EL DINOSAURE
DE VÍCTOR BORRÀS - TEATRE NU
Diumenge 4 de març, 18.00 h - Sala La Cate

La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. En Maure és un dinosaure 
blau, gros i de punxes blanques. Són amics inseparables. Comparteixen jocs, 
somnis i aventures. Què faria la Martina sense en Maure? I en Maure sense 
la Martina? Esperem que no s’hagin de separar mai. Però… i si un dia ho 
haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i les aventures de la Martina i el seu gran 
amic, en Maure el dinosaure.
—
TEATRE DE TITELLES — RECOMANAT A PARTIR DE 2 ANYS
Interpretació: Francesc Mas i Maria Hervàs Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs Producció: Teatre 
Nu Durada: 45 min

LA NENA DELS PARDALS
DE JORDI PALET
DIRIGIDA PER JOAN MARIA SEGURA - TEATRE AL DETALL
Diumenge 1 d’abril, 18.00 h - Sala La Cate

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es men-
gen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les 
directrius del seu cor. La nena dels pardals és un espectacle poètic i emocio-
nant sobre els petits herois quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels nens, basat en un fet històric succeït a la Xina el 1958.

Música en directe a càrrec de La Tresca i la Verdesca.
—
TEATRE INFANTIL — RECOMANAT A PARTIR DE 5 ANYS
Interpretació: Xavi Idàñez i Txell Botey Autoria: Jordi Palet, inspirat en el conte de Sara Pen-
nypaker Direcció i coreografia: Joan Maria Segura Bernadas Música en directe: La Tresca i la 
Verdesca (Jordi López, Toni López i Claudi Llobet) Producció: Teatre al Detall Durada: 1 h

MÉS QUE MÀGIA
MAG STIGMAN
Diumenge 6 de maig, 18.00 h - Sala La Cate

Espectacle visual, entretingut, ple d’efectes màgics i dansa moderna. Els es-
pectadors podran participar al màxim en aquest nou xou que combina il-
lusionisme, ball i malabars amb bon rotllo i molta diversió per a tota la família. 
Stigman, l’únic il·lusionista que fa màgia i balla alhora, farà que la seva com-
panya es quedi flotant en l’aire, realitzarà sorprenents efectes de màgia amb 
foc, manipularà objectes de la vida quotidiana, presentarà el joc més marrano 
del món i mostrarà sorprenents actes d’escapisme.
—
ESPECTACLE DE MÀGIA I CIRC PER A TOTS ELS PÚBLICS
Il·lusionista: Ignasi Steegman Actriu: Lola López Producció: Mag Stigman Durada: 1 h

www.figueresaescena.com



LA RATETA PRESUMIDA
ALMA I LA MAR DE CONTES
Divendres 9 de febrer, 17.30 h (- 3 anys)

L’Alma viatja arreu del món explicant contes; l’acompanyen els seus amics, 
uns titelles molt divertits, com en Cueta, l’esquirol encarregat de presentar 
el famós conte de La rateta presumida. Diuen que una rateta tot escombrant 
l’escaleta es va trobar un dineret, es va comprar un llacet i se’l va lligar al 
cap. Què més passarà? Humor, sensibilitat, música i cançons acompanyaran 
aquest conte.

ELS ALTRES CONTES
TALLER TEATRALITZAT
ALBERT ROIG, DE CALIDOSCOPI CULTURA
Dissabte 17 de febrer, 11.00 h (+ 6 anys)

Voleu conèixer un pingüí amb dos pares, o una tortuga en perill que acaba 
sent salvada per un nen? Doncs aquests només són alguns d’Els altres contes. 
Tenim un munt de personatges diferents que disten dels arquetips de sempre. 
Us convidem a descobrir-los!
—
Aforament limitat a vint famílies. Inscripció prèvia a la Biblioteca Fages de Climent.

CONTAMOIXAINES
I BOMBOLLETES 
CIA. BORINOTGROC
Divendres 23 de febrer, 17.30 h (- 3 anys)

Hi ha un peixet en el fons de la mar, vinga a fer bombolles, vinga a fer 
bombolles... L’ós Moixainós i la llebre Coni pesquen amb la canya. El mar no 
s’està quiet: patatxap!.. Què ha passat? Res. Un peixet neda per la mar i un 
peix gros se’l vol menjar. Neda i neda, i no l’atraparà.

RONDANT PEL MÓN.
CONTES D’ARREU
ALBERT QUINTANA 
Dissabte 24 de febrer, 11.00 h (+ 3 anys)

Rondar pel món gràcies als seus contes és molt enriquidor. Els contes d’arreu 
tenen un gust semblant als que coneixem, perquè sonen igual de bé i també 
emocionen, però amb l’avantatge que per anar-los a buscar hem de fer un 
viatge. A més, són contes savis, perquè són molt antics. Han anat passant de 
boca a orella, de pares a fills, fins a arribar a nosaltres.

QUE VE EL LLOP!
CIA. LA MINÚSCULA
Divendres 9 de març, 17.30 h (- 3 anys)

Us explicarem un conte interactiu amb titelles, on el llop serà el protagonista. 
A través de les trobades amb personatges divertits i de les peripècies del 
llop que passeja pel bosc, coneixerem nous animals i ens mourem al ritme de 
la guitarra. 

SARDANES, COLLARETS
DE COLORS
BEL CONTES
Dissabte 10 de març, 11.00 h (+ 3 anys)

Tota bona cloenda ha de ser una festa. Per aquest motiu, en el contacontes 
que clou la Capitalitat de la Sardana, Bel Contes i Montserrat Segura s’han 
posat d’acord per oferir un colofó atractiu: quatre històries diferents amb la 
sardana i els seus diversos aspectes (música, dansa, fantasia...) com a fil 
conductor. Veurem nens i nenes que aprenen a ballar sardanes, que n’escolten, 
que fan castells... i un Pep Ventura ben petit que ja somia les sardanes que 
el donaran a conèixer.

PETONS DE COLORS
UN MUNT DE CONTES
Divendres 23 de març, 17.30 h (- 3 anys)

Ens agrada molt pintar. Pintem de color vermell les cireres, verd l’herba, 
groc el sol... Però els petons, de quin color són? Ho descobrirem amb 
l’adaptació de les cançons del conte De quin colors són els petons?, de 
Rocío Bonilla. 

CONTES MUSICATS
I TALLER DE RETRATS
CIA. LA SAL
Dissabte 24 de març, 11.00 h (+ 3 anys)

Aquest taller consisteix a crear un retrat amb collage a partir dels personatges 
d’un conte que els nens i nenes hauran escoltat prèviament. Observarem 
diferents aspectes del retrat: enquadrament de cos sencer, de rostre, fons, 
figura... Presentarem i experimentarem amb la tècnica del collage i utilitzarem 
roba, paper i material de reciclatge.
—
Aforament limitat a vint famílies. Inscripció prèvia a la Biblioteca Fages de Climent.

CICLE DE PUTXINEL·LIS

ANGELETA
COMPANYIA TACTILICUÄ
Diumenge 18 de febrer, 11.30 h - Sala Toni Montal de La Cate

Una història de titelles de guant, ambientada 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, tan 
boniques per fora i tan àcides per dins.
—
Manipulació/Interpretació: Litus Codina i Lídia Clua Direcció: Tactilicuä
Producció: Companyia Tactilicuä

NÒMADA
COMPANYIA VIRIABILIS
Diumenge 18 de març, 11.30 h - Sala Toni Montal de La Cate

Què passa amb totes aquelles idees que es queden a mitges? A on van a 
parar? Nòmada és una història sobre les històries. Nòmada és la història d’un 
viatge: una nena que neix d’una bola de paper decideix trobar la seva història 
a través de les pàgines d’un llibre ple d’aventures. Segur que finalment la 
trobarà, però potser no serà la que ella esperava.
—
Idea original, interpretació i construcció: Inés Alarcón Música: Shunichi Kohroki
Producció: Variabilis Cia.

A BABEL AMB PATINET
LA PUNTUAL
Diumenge 15 d’abril, 11.30 h - Sala Toni Montal de La Cate

En Bilal arriba a Babel buscant els seus cosins, que encara no coneix. Allà 
descobreix que hi corre un rumor inexplicable: “No es pot riure! Riure és molt 
dolent i, a més, s’encomana”. En Bilal pregunta, però ningú li sap respondre el 
perquè d’una prohibició tan antipàtica. Haurà de desmuntar el rumor que fa 
que tothom cregui que no pot riure i enfrontar-se als entrebancs que li posen 
en Manelic i l’escombriaire, la qual no para d’escampar rumors a tort i a dret. 
Juntament amb la valenta Marina i amb l’ajuda de l’àvia Pessigolles, en Bilal 
lluitarà com un agent antirumors per tal que al poble s’hi pugui tornar a riure 
lliurement. 
—
Idea original i interpretació: Néstor Navarro Direcció: Eugenio Navarro Producció:  La Puntual

CICLE DE CINEMA INFANTIL
EN CATALÀ

EL BOSC DE HAQUIVAQUI
Diumenge 14 de gener, 18.00 h - Sala La Cate

El bosc de Haquivaqui és un bon lloc per viure, però els animals petits han 
de vigilar que els més grossos no se’ls cruspeixin. Claus, el ratolí trapella, i 
els seus amics tenen por de la guineu Marvin i d’altres depredadors. Però el 
que fa vessar el got de la paciència és que un bon dia l’eriçó Horaci intenta 
menjar-se l’àvia Ratolineta. És aleshores quan Morten, el ratolí més assenyat, 
arriba a la conclusió que és el moment de redactar una nova llei per al bosc.
—
RECOMANADA A PARTIR DE 4 ANYS

BIBLIOTECA FAGES DE
CLIMENT DE FIGUERES

BIBLIONADONS: ELS 
MÚSICS DE BREMEN
VADECONTES
Divendres 26 de gener, 17.30 h (- 3 anys)

Una història senzilla per als més petits de la casa i molt propera al seu 
imaginari. Ens acompanyaran il·lustracions, objectes, dosis generoses de 
gestualitat, sons i cançons. Us hi esperem!

LA FAMÍLIA ESTENEDOR
LA SENYORETA
Dissabte 27 de gener, 11.00 h (+ 3 anys)

La Família Estenedor la componen l’àvia, l’avi, la mare, el pare, la germana 
gran i el més petit de la casa. Tots sis són ben diferents, però tenen un punt 
en comú: l’Estenedor. Descobreix els secrets d’aquesta Família a través de la 
roba estesa… Roba, o potser una mica de tot?


