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

HORES DEL CONTE
BIBLIOTECA FAGES DE
CLIMENT DE FIGUERES

Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran
a la sala d’actes, d’aforament limitat

ESPECTACLES
I ACTIVITATS INFANTILS
SALA LA CATE
CICLE DE PUTXINEL·LIS
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

CINEMA INFANTIL

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

PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES
I ACTIVITATS INFANTILS
SALA LA CATE
HORES DEL CONTE
BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT
GENER—MAIG
2017 — FIGUERES
+ INFORMACIÓ: www.figueresaescena.com |

DIPÒSIT LEGAL: Gi 59-2017

EL RÀPID, UN SABATER
SENSE FOLLETS
Companyia B
Diumenge 22 de gener, 18.00 h
Sala La Cate

Interpretació i manipulació: Pep Boada i Núria Oliver
Text i direcció: Jordi Palet | Producció: Companyia B
i Festival Guant | Durada: 45 min aprox

Un sabater carregat de romanços explicarà històries
que —si no són mentida— deuen ser veritat. La seva
feina li permet fer volar coloms, i per això s’empesca
vivències que potser no li han passat mai... o potser sí.
Assegura que, fa temps, un ogre li va encarregar unes
botes de set llegües noves, sota l’amenaça que se’l
cruspiria si no les feia en una setmana. Assegura que
precisament aquella va ser la setmana de més feina
de tota la seva vida: Sa Majestat el Rei li va portar les
dotze sabatetes de les seves dotze filletes, un pallasso
li va demanar que li encongís les seves, i un gat molt
ben calçat va voler tant sí com no unes botes noves.
Li hauria agradat que els follets existissin, però això
només passa als contes. És clar que... si pensem que la
vida és un conte... aleshores tot és possible, oi?
TEATRE DE TITELLES — RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANYS

LES PRINCESES TAMBÉ
ES TIREN PETS
El Replà Produccions
Diumenge 5 de febrer, 18.00 h
Sala La Cate

Interpretació: Júlia Brichs, Alba Grau i Albert Estengre
Dramatúrgia i direcció: Joan Sors | Veu Ànec i Gripau:
Xavi Clapés | Veu Mirall: Miquel Roselló | Música: Ramon Bau
Producció: El Replà Produccions | Durada: 55 min

La Reina del Mirall s’assabenta que existeix un llibre,
amagat al país de les princeses, on hi ha escrits tots
els secrets de les princeses més famoses del món. La
Reina del Mirall necessita trobar-lo urgentment i fer
saber a tothom que les princeses no són perfectes, que
també tenen defectes. Aquesta serà la seva venjança:
del disgust es tornaran lletges, molt lletges, i ella, per
fi, serà la més bella del planeta. Una aventura esbojarrada on, al final, es demostra que la perfecció no
existeix, ni falta que fa.
TEATRE INFANTIL — RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANYS

PLORS DE COCODRIL
Cia. La Pera Llimonera
Diumenge 5 de març, 18.00 h
Sala La Cate

Els «cocodrils», els més petits d’una escola bressol,
fan la migdiada. Un electricista entra a la silenciosa
habitació per canviar una bombeta, però el que sembla una tasca aparentment senzilla es converteix en
tota una aventura quan arrenquen, l’un darrere l’altre, els plors dels més petits. Aconseguirà que es tornin a adormir? Plors, riures i sorpreses estan assegurats en aquesta veritable odissea quotidiana.
TEATRE INFANTIL — RECOMANAT A PARTIR DE 5 ANYS

Interpretació, idea original: Pere Romagosa
Autoria: Andreu Martínez i Pere Romagosa
Direcció: Andreu Martínez | Producció: La Pera Llimonera
Durada: 50 min

TEA TIME

Txema Màgic
Diumenge 2 d’abril, 18.00 h
Sala La Cate
A l’hora del te i amb la tassa a la mà, en Txema espera visita a casa seva. Però no s’imaginava que vindria
tanta gent, i tampoc que seria tan puntual! El rellotge
s’havia espatllat. Un imprevist, que es converteix en
un espectacle de màgia visual, molt cuidat i creatiu,
pensat per a tots els públics. Una proposta amb aparicions, desaparicions i manipulacions que transformen
la realitat. Màgia que captivarà tant petits com grans
amb un mag jove i entranyable.
Companyia premiada als festivals Les Anneaux
Magiques 2014 de Suïssa i Magic Valongo de Portugal
ESPECTACLE DE MÀGIA — RECOMANAT A PARTIR DE 4 ANYS

Interpretació, autoria i direcció: Txema Muñoz | Producció:
Jordina Blanch i Txema Màgic | Durada: 50 min

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

HORES DEL CONTE
BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT
DE FIGUERES
PIANÍSSIMO…!!!

Jeep Gasulla
Divendres 27 de gener, 18.00 h (- 3 anys)
Apropar la música als nens i nenes d’una manera lúdica a través dels
sons i els titelles, això és Pianíssimo...!!! Els anglesos diuen play the
miusic, els francesos, juer la music i a nosaltres també ens agrada
jugar amb la música. Espectacle fresc, lúdic i molt pedagògic.

EL DRAC DEL RIU

Eva González
Dissabte 28 de gener, 11.00 h (+ 3 anys)
Aquest és un conte-teatre, un conte tradicional amb prínceps i princeses, reis i reines, fades i mags, bruixes i bruixots, soldats, pirates,
un drac, un riu, uns gats… que vol introduir els nens i nenes en el
màgic món de la representació teatral.

EL CIRC JA HA ARRIBAT

Olga Cercós
Divendres 24 de febrer, 18.00 h (- 3 anys)
Sessió dedicada als més petits de la casa, en què l’estètica i els personatges del circ s’acosten per treballar el ritme, el contacte i l’estimulació sensorial i per establir vincles entre l’adult i l’infant.

Però després de rumiar-s’ho molt i molt en Barrabí decideix ajudar
en Pitu i, és clar, en Pere Botera el despatxa dels inferns acusant-lo de
no ser un bon dimoni. La història no pot acabar sense un petit acte de
justícia poètica: en Serret coent-se dins la caldera d’en Pere Botera.
I en Barrabí? Trobarà el seu lloc a la Colla de Diables del Castellet.

CUENTONGA
(LA CASA DELS CONTES)
Companyia Tactilicuà
Diumenge 19 de març, 12.00 h
Sala Toni Montal

Espectacle de titelles de tot tipus amb diferents històries entorn
d’una casa fantàstica, un hàbitat de multiteatrets en el qual viuen
titelles de tota condició. La mestressa comença fent el pa amb l’ajuda
del seu inseparable Tòtem, amb qui va despertant tots els contes que
viuen en aquest paratge peculiar.

PIPA, EL TITELLA MERAVELLA
La Puntual
Diumenge 16 d’abril, 12.00 h
Sala Toni Montal

Un nou titella arriba a La Puntual per fer riure i sorprendre tota la
família. El seu nom és Pipa, diu que és de Barcelona, però ha viatjat
per tot el món. En aquests viatges ha après jocs i bromes d’altres
titelles il·lustres. Però el que no sap és que aquí a Barcelona s’enamorarà d’una titella, la Nina. Els titelles són superherois que poden fer
coses que nosaltres no podem fer, i en Pipa es creu invencible. Ara
bé, fins i tot els titelles es rendeixen davant l’amor?
Recomanat per a públic familiar amb infants de 2 a 12 anys.

UNA VIDA MÀGICA

Mag Xevi
Dissabte 25 de febrer, 11.00 h (+ 3 anys)
Us convidem a l’espectacle del gran il·lusionista empordanès Xevi, reconegut artista que ens oferirà un conte ple de màgia i ens sorprendrà
amb els seus trucs, deixant bocabadats petits i grans. Al final de la
sessió es presentarà el llibre La llibreta màgica, amb articles màgics
destinats a la mainada.

ÀVIES D’ANADA I TORNADA

Susana Tornero
Dissabte 25 de març, 11.00 h (+ 3 anys)
Us proposem un viatge poètic a través d’un conte trufat de poemes,
basat en la rondalla El castell d’iràs i no tornaràs. Tres àvies s’enfronten als perills més extraordinaris amb el guiatge de poemes de Fages
de Climent, Montserrat Vayreda, Magí Morera i Galícia, Màrius Torres
i Guillem d’Efak.

CINEMA INFANTIL
BUSCANT LA DORY

Diumenge 12 de febrer, 18.00 h
La Dory és un peix amb una amnèsia gairebé total, que parla sola a la
nit i no deixa dormir ningú. De cop, té alguns records que la impulsen a viatjar per tota la costa de Califòrnia buscant la seva família.

EL PETIT PRÍNCEP

Diumenge 12 de març, 18.00 h
Aquesta és la història de l’amistat entre una nena i un aviador que
ens fa reviure l’univers del Petit Príncep.

MASCOTES

Diumenge 9 d’abril, 18.00 h

EL SOL I LA LLUNA JUGUEN
A CUIT I AMAGAR

Contes per a petius
Bel Contes
Divendres 31 de març, 18.00 h (- 3 anys)
El sol i la lluna juguen cada dia a cuit i amagar. La lluna estima el sol
i l’espera se li fa llarga, per això li canta cançonetes fins que clareja.
Només es poden veure una estoneta, petiteta... Els dies passen i la
lluna es va fent gran de tan contenta que està. Estimar és el millor
que hi ha!

ESPECTACLES I ACTIVITATS INFANTILS
SALA LA CATE
CICLE DE PUTXINEL .LIS
BARRABASSADES

Micro Troupe
Diumenge 19 de febrer, 12.00 h
Sala Toni Montal
En Pere Botera ordena a en Barrabí, un jove dimoni, que comenci a
espavilar-se i a comportar-se com un veritable diable: ha de pujar
cap a la superfície de la Terra i començar a fer barrabassades. Quan
en Pitu es troba en Barrabí no es creu que sigui un dimoni. Ell, la
maldat i les barrabassades les pateix d’un malvat anomenat Serret,
que el vol fer fora de casa seva. Al jove diable, se li estova el cor i en
Pere Botera el renya i li recorda que la seva missió és fer maldats.

La vida d’en Max com a mascota favorita corre perill quan la seva
mestressa porta a casa un altre gos anomenat Duke, amb qui
Max aviat mostra certes diferències. Però la rivalitat queda enrere quan s’assabenten que un adorable conillet blanc anomenat
Snowball està reclutant un exèrcit d’animals domèstics que han
estat abandonats, decidits a venjar-se de tots els animals domèstics feliços i dels seus amos.

OCELLS DE PAS

Diumenge 21 de maig, 18.00 h
La Cathy té un pare amb pensades molt curioses: pel seu aniversari,
li ha regalat un ou d’ànec amb la intenció que el covi i que després
sigui la seva mama. Però, casualment, qui primer veu el petit ànec
en néixer és la Margaux, una amiga de la Cathy que va en cadira de
rodes. L’aneguet l’ha identificat com a la seva mare, però els pares
de la Margaux no se’n volen fer càrrec. Per protegir i salvar l’ocell,
les dues nenes s’escapen i emprenen una aventura de llibertat, un
periple en què descobriran molt més sobre elles mateixes que sobre
el rescat d’un palmípede.

HORES DEL CONTE
Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran a la sala d’actes,
d’aforament limitat

CICLE DE PUTXINEL·LIS | 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

CINEMA INFANTIL 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

