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VENDA D’ENTRADES

EL SECRET
DE LA NANNA
CIA. ANNA ROCA
Diumenge 1 d’octubre, a partir de les 11.30
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 que vulgui pot entrar-hi i descobrir el conte desplegat més 
gran del món.

2 €. Venda d’entrades: el mateix dia a la taquilla del Teatre 
Municipal el Jardí. 

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

INSTAL·LACIÓ INFANTIL I RECOMANAT A PARTIR DE 2 ANYS

EL LLOP
I LES SET CABRETES
CIA. XIP XAP
Diumenge 5 de novembre, 18.00 h
Sala La Cate

La Cia. Xip Xap ha agafat el conte tradicional de Les set cabretes i el 
llop i l’explica com és, remarcant el protagonisme de la cabreta petita. 
Les situacions creades pel joc col·lectiu de les germanes i l’astúcia del 
llop per aconseguir “el botí” permeten fer un joc dramàtic divertit i 
alhora una reflexió sobre la cultura agrícola i ramadera dels pobles 
de muntanya. En definitiva, un conte en versió original tintat d’ironia 
rural, amb l’actitud de “veure-les venir” dels pastors pirinencs.

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.

Titellaires / rondallaires: Òscar Ribes i Jordi Granell
Dramatúrgia i direcció: Paco Paricio _ Producció: Xip Xap, SL
Durada: 50 min

TEATRE DE TITELLES I RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANYS

ELS TRES PORQUETS
ES CAGUEN DE POR
CIA. SAMFAINA DE COLORS
Diumenge 3 de desembre, 18.00 h
Sala La Cate

El llop ferotge ha fugit amb el cul escaldat i amb la cua entre les 
cames. Però els tres porquets tenen por. El llop ho sap. Si els 
porquets tenen por són fàcils d’atrapar, això el llop també ho sap, 
i torna per menjar-se’ls d’una vegada per sempre. Podran els tres 
porquets vèncer la por per enfrontar-se al llop?

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.

Interpretació: Mirna Vilasís i Xavi Múrcia _ Autoria: Xavi Múrcia
Direcció: Mirna Vilasís _ Producció: Discos a Mà _ Durada: 55 min

TEATRE MUSICAL I RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANYS

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.

CICLE DE PUTXINEL·LIS
LA CATE. SALA TONI MONTAL
Adults, 5 € (socis de la Cate, 4 €).
Nens, 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 l’espectacle.

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
DE FIGUERES 
Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran a la sala d’actes.
L’aforament és limitat.

+ INFORMACIÓ: www.figueresaescena.com



— CICLE DE PUTXINEL·LIS
LA CATE. SALA TONI MONTAL
Adults, 5 € (socis de la Cate, 4 €).
Nens, 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 l’espectacle.

MATITO
LA PUNTUAL
Diumenge 22 d’octubre, 12.00 h | RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANYS 

En un segon quedem atrapats per la seva energia i els seus moviments simpàtics; 
intenta meravellar-nos amb el seu humor peculiar, però la mandra pot més. El que més 
li agrada és no fer res! Malauradament, en els seus intents de jaure sota l’olivera sempre 
passa alguna cosa que el desvia del seu objectiu. Matito, sense voler-ho, es convertirà 
en un autèntic heroi popular defensor de la natura, lluitarà contra les injustícies socials, 
s’oposarà a la riquesa i a l’explotació, defensarà la força de l’amor i s’enfrontarà als 
misteris màgics de la vida.

 
Titellaire: Arnau Colom  _ Idea i creació: Arnau Colom _ Acordió i veu: Clara Colom 

 

EL CARGOL MOSSI I EL CUC
CIA. LA CLOSCA
Diumenge 19 de novembre, 12.00 h | RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANYS

El cargol Mossi i el cuc és un conte que narra la relació entre un cargol solitari, tímid i 
desconfiat i un cuc entremaliat, juganer i molt divertit. Una tarda el cuc coneix el cargol 
que, tancat dins la seva closca, no para d’estornudar. El cuc li explica que es refreda 
perquè només surt quan ha plogut, per això l’anima a fer-ho més sovint i a participar 
en les festes i jocs de la resta d’animalons del bosc. El Mossi es mostra desconfiat, 
però poc a poc, caminant de fulla en fulla, coneixerà altres animalons i descobrirà llocs 
insòlits i fantàstics.

 
Manipulació: Pilar Casalengua i Nani Castellsagué _ Autoria: Pilar Casalengua _ Direcció: 
Xavier García _ Veu en off: Jordi Carrillo _ Producció: Cia. La Closca 
 

— 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.

NEU I ELS ARBRES MÀGICS
Diumenge 8 d’octubre, 18.00 h | RECOMANADA A PARTIR DE 4 ANYS

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres i per la riquesa poètica de les 
seves imatges i del seu grafisme, les quatre històries que conformen Neu i els arbres màgics 
son quatre contes sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura.

VAIANA 
Diumenge 22 d’octubre, 18.00 h | RECOMANADA A PARTIR DE 6 ANYS

 
La història transcorre fa dos mil·lennis en unes illes del sud del Pacífic. La protagonista és 
Vaiana Waialiki, una jove que desitja explorar el món navegant per l’oceà. Ella és l’única 
filla d’un important capità que pertany a una família de diverses generacions de marins. 

LA VIDA D’EN CARBASSÓ
Diumenge 12 de novembre, 18.00 h | RECOMANADA A PARTIR DE 7 ANYS

Courgette és un nom estrany per a un nen de 9 anys, tot i que la seva història és 
sorprenentment universal. Després de la sobtada mort de la seva mare, es fa amic d’un 
simpàtic policia, Raymond, que l’acompanya a la seva nova llar d’acollida amb altres 
orfes de la seva edat. Al principi, Courgette lluita per tal d’adaptar-se a aquest canvi 
estrany i hostil. Amb l’ajuda de Raymond i dels seus nous amics, aprendrà a estimar i a 
confiar en els altres.

EL BOSC DE HAQUIVAQUI
Diumenge 14 de gener, 18.00 h | RECOMANADA A PARTIR DE 4 ANYS

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 l’hora de redactar una nova llei per al bosc.

— HORES DEL CONTE
Biblioteca Fages de Climent
de Figueres 
Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran a la sala d’actes.
L’aforament és limitat. 

SONS PER A NADONS: TALLER 
SENSORIAL DE MASSATGE SONOR
ALQUÍMIA MUSICAL
Divendres 15 de setembre, 17.00 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, el monocord o la veu els menuts, 
acompanyats dels pares, podran gaudir d’un massatge sonor. Una experiència sensorial 
extraordinàriament relaxant i innovadora.

Dues sessions amb aforament limitat a vint famílies per sessió.

Inscripció prèvia a la Biblioteca Fages de Climent.

LA CASA SENSE TEULAT
LA FLAPS
Divendres 29 de setembre, 17.30 h (- 3 anys)

A dalt d’una muntanya envoltada d’animals hi ha una casa sense teulat. La Flaps, 
acompanyada de dos personatges que són els fils conductors de la història i amb el so 
animat d’una pandereta, arribarà a construir el teulat abans que tot quedi mullat.

 

EL GENIAL ZOO D’EN PITUS
CIA. LA BLEDA
Dissabte 30 de setembre, 11.00 h (+ 3 anys)

El zoo d’en Pitus és una novel·la juvenil en català escrita per Sebastià Sorribas i 
publicada el 1966. Després de cinquanta anys encara és una història que commou i, 
segons qui te l’explica, pot arribar a ser molt divertida. La Jenny ho farà d’una manera 
que no oblidareu, i no hi faltaran aventures, música, dolçor i riures!

AIGUA, NOTES I GOTES!
MUSINFANT
Divendres 20 d’octubre, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)

Parem l’orella? Sí, ja s’acosta l’onada, la gota, la pluja... Els vaixells solquen la mar, 
les gotetes de la pluja van espurnejant i nosaltres, atents! L’aire humit farà sentir les 
músiques més relaxants i fresques de Musinfant. 

Dues sessions amb aforament limitat a vint famílies per sessió.

Inscripció prèvia a la Biblioteca Fages de Climent.

ELS CONTES DE LA MALETA
DE CAN FONT
MERITXELL YANES
Dissabte 28 d’octubre, 11.00 h (+ 3 anys)

Els meus avis tenien tota la casa plena de contes. En col·leccionaven. Els recollien de tot 
arreu fins que no n’hi van cabre més. Els van guardar dins d’una maleta que si voleu que 
s’obri només cal que diguem plegats: “Que surtin contes, que tinc ganes d’escoltar!”, i 
us ben asseguro que n’apareixeran que us encantaran.

EL CISTELLET DE LA CASTANYERA 
ÉS PLE DE CONTES, CASTANYES
I BOLETS
BEL CONTES
Divendres 10 de novembre, 17.30 h (- 3 anys)

La Castanyera porta el cistell ben ple de castanyes i contes. En un tres i no res, en 
Marrameu se les ha menjat totes. Que trapella! Els contes de tardor, ens els porten els 
follets. Viuen en les seves casetes de bolets en un bosc màgic envoltats de castanyers. 
Ells ajudaran la Castanyera a omplir el cistell i a trobar el camí de tornada a casa.

NAVEGANT
MARINA GIL
Divendres 24 de novembre, 17.30 h (- 3 anys)

Espectacle dirigit específicament a nadons i infants de fins a tres anys. Des de la 
tendresa i el ritme s’expliquen històries que fan navegar els més petits pel màgic món 
dels contes, amenitzats amb cançons i objectes diversos.

SARCARTAR I EL VIATGE
DE LES SET LLUNES
CIA. FLO I CLÀUDIA 
Dissabte 25 de novembre, 11.00 h (+ 3 anys)

A través del conte ens endinsarem en el món de la música i la dansa i deixarem volar la 
nostra imaginació i creativitat. Us convidem a escoltar els sons del didjeridú, el violí de 
Mongòlia, la guitarra, el còsmic bow o la flauta nativa americana. Us hi esperem!

STORYTIME
KIDS&US FIGUERES!
Dissabte 16 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.

EL TIÓ DORMILEGA I ALTRES 
CONTES DE NADAL
PIRULETA CONTES
Divendres 29 de desembre, 17.30 h (- 3 anys)

Amb les festes de Nadal arriben contes i llegendes explicats al llarg de segles i arreu per 
mantenir vives les tradicions i els records, així com per omplir de colors la imaginació en 
aquesta època especial per als nens i els adults. Avui, el tió s’ha quedat ben adormit, és 
un dormilega. Com ho farem per despertar-lo?

CONTES DE NADAL
CIA. LA MINÚSCULA
Dissabte 30 de desembre, 11.00 h (+ 3 anys)

El Nadal és època d’històries i relats explicats al voltant d’una taula, al costat d’un 
pessebre o davant d’una llar de foc. Nosaltres també tenim ganes de fer un dia 
en família! No us preocupeu per res, ens encarreguem de portar una maleta plena 
d’històries d’arreu i una altra plena de decoracions i objectes propis d’aquests dies. 
Aquesta festa no ens la perdrem per res!


