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HAMELÍ

10 ANYS AMB EL POT PETIT

Xip Xap Teatre
Diumenge 1 de desembre, 18.00 h
Sala La Cate
Infantil / Titelles. Recomanat a partir de 4 anys

El Pot Petit
Dissabte 14 de desembre, 18.00 h
Teatre Municipal el Jardí
Infantil / Música

—
M’agrada l’aigua, puc observar-la durant hores i
mai no em canso de contemplar el seu moviment.
L’aigua és màgica, es transforma i, sense deixar de
ser la mateixa, canvia d’aspecte per viatjar des de
terra fins a l’aire en una constant transformació que
no té fi, ara líquida, ara gasosa, ara sòlida.

—
A partir d’un conte clàssic, Hamelí explica la
misteriosa desgràcia d’una vila, que ben bé podria
ser la teva, on conviuen tots els veïns i veïnes, amb
les seves alegries i les seves discòrdies. Però un
fet fa que aquesta convivència s’alteri de forma
dramàtica quan la població és envaïda per una plaga
de rates que ningú sap d’on han vingut, o potser és
que no han vingut d’enlloc. I si sempre han estat allí?

—
Voleu descobrir què hi ha dins el Pot Petit? En
aquesta ocasió tan especial us presentem un
trosset del món màgic on viuen la Jana, en Pau i la
Melmelada Band. I per fer-ho, comptem amb tretze
músics a l’escenari que faran sonar les cançons d’El
Pot Petit com mai abans no les heu sentides, perquè
sigui una experiència per recordar sempre.

Una hora abans de la funció, activitats per al públic familiar
amb El Vestíbul dels Tits, proposta impulsada per l’Aula de
Teatre Eduard Bartolí de Figueres.

Una hora abans de la funció, activitats per al públic familiar
amb El Vestíbul dels Tits, proposta impulsada per l’Aula de
Teatre Eduard Bartolí de Figueres.

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.cat
i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

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.cat
i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

Interpretació: Noemí Ventura | Idea original i direcció: Claudia
Moreso | Creació: Claudia Moreso, Noemí Ventura | Producció:
Mons Dansa | Durada: 45 min

Interpretació: Oriol Planes, Imma Juanos, Sílvia Giménez i
Víctor Polo | Adaptació, dramatúrgia i direcció: Ramon Molins |
Producció: Xip Xap, SL | Durada: 50 min, aprox.

ZEPPELIN

AIGUA

Cia. La Baldufa
Dissabte 28 de setembre, 18.00 h
Plaça de Josep Pla
Infantil / Espectacle itinerant de carrer
Recomanat per a tots els públics

Cia. Mons Dansa
Diumenge 3 de novembre, 18.00 h
Sala La Cate
Infantil / Dansa. Recomanat a partir de 2 anys

—
Monsieur Bocamoll, Marcello, l’inventor mecànic,
i Ursus, el valent pilot acròbata, ens porten amb
el seu Zeppelin a la fabulosa era dels pioners
aeris de principi del segle xx. Davant de ciutadans
bocabadats, fan el seu vol d’exhibició i res no els
fa enrere: ni tempestes ni avaries els impedeixen
realitzar el seu periple. Amb l’ajuda del públic
superen tots els entrebancs possibles. En el seus
viatges pel món, aquests fantàstics somiadors
coneixen gent, ciutats, s’enamoren... mentre la
música i el color omplen carrers i places en una
aventura plena de sorpreses.
Gratuït.
Interpretació: Enric Blasi, Emiliano Pardo i Carles Pijuan |
Autoria, direcció i producció: La Baldufa | Durada: 1 h

15 €, platea i llotges de platea. 12 €, primer pis. Entrada
gratuïta, fins a 2 anys. Venda d’entrades a la taquilla del
Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat
Interpretació: Helena Bagué i Siddartha Vargas (interpretació
i veus), Pau Oliver (bateria), Aniol Miró (percussions), Albert
Dondarza (teclat, violí i serra), Sergi Casademont (baix), Dani
López (saxo, clarinet, flauta travessera i piano), Joni Ripoll
(trombó), Ariadna Gispert (trompeta), Dario Barrosso (guitarra),
Olga Bernardo Vidal i Mercè Munné (cor i interpretació) |
Titellaire: Marina Congost | Direcció artística: Jordi Duran
Roldós i El Pot Petit | Direcció musical: Pau Oliver i Dani López |
Producció: El Pot Petit | Durada: 1 h 15 min

LA CATE _ CICLE PUTXINEL· LIS
SALA TONI MONTAL

CONTES I TALLER DE XAPES _ La Sal d’Olot
Dissabte 28 de setembre, 12.00 h (+ 3 anys)

6 €. Socis de La Cate, 4 €. Entrada a preu de soci + una entrada gratuïta per a cada grup de 10
persones. Venda d’entrades a la secretaria de La Cate, a www.lacate.cat i a la taquilla de La Cate el
mateix dia de les projeccions.

El taller té una introducció prèvia en què s’observen il·lustracions de contes de la
biblioteca per poder parlar entre tots del que imaginem o sabem sobre l'ofici dels
il·lustradors. Farem diferents dibuixos per provar tècniques i temes i triarem el que
més ens agradi per fer la xapa.

EL REGAL _ Cia. Pengim Penjam

Taller amb un màxim de 30 infants. Inscripcions a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.

Diumenge 20 d’octubre, 11.30 h
En Felip, un conillet de roba fet de retalls i d’un tros de matalàs vell, és el protagonista
de la nostra història. L’àvia Serafina el va cosir amb molt d’amor per en Pepus, el seu
net. Aquestes són les peripècies i aventures d’en Felip, el ninot estimat d'en Pepus,
quan es rellevat per una altra joguina i busca la manera de recuperar l’amistat del seu
company de joc.
Titellaire: Josep M. Serrat | Direcció: Cia. Pengim Penjam | Durada: 50 min

LA BRUIXA BLAVA _ Cia. Glòria Arrufat
Diumenge 17 de novembre, 11.30 h
Diu la llegenda que Escòcia es va formar gràcies a la Bruixa Blava i les seves germanes.
Van fer les muntanyes i els llacs, i per viure segles i segles es banyaven en un pou
secret de l’eterna joventut. Però van arribar els humans i cada cop quedava menys
aigua. Només va sobreviure la Cailleach, la Bruixa Blava, que trista i ressentida amb els
humans va perpetuar l’hivern i el fred. Bride, una jove molt astuta, sabrà com fer tornar
el sol, les flors i la primavera.
Titellaire: Glòria Arrufat | Direcció i dramatúrgia: Glòria Arrufat i Lídia Clua | Durada: 45 min

CINEMA INFANTIL
SALA TONI MONTAL
6 €. Socis de La Cate, 4 €. Entrada a preu de soci + una entrada gratuïta per a cada grup de 10
persones. Venda d’entrades a la secretaria de La Cate, a www.lacate.cat i a la taquilla de La Cate
el mateix dia de les projeccions.

BASIA
Diumenge 13 d’octubre, 17.00 h

LA LLUNA I EL SOL ES FAN AMICS _ Núria Clemares
Divendres 11 d’octubre, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
Quan es fa de dia surt el Sol, i quan anem a dormir la Lluna ens acarona. Però en secret,
el Sol i la Lluna es troben cada dia una estoneta per cantar i ballar.

UNA RATOLINA, UNA NENA… _ Petita Companyia
Divendres 25 d’octubre, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
Una nena, un nen, una ratolina valenta, un cocodril que mossega i altres animals que
van a passeig. Una proposta dirigida especialment a nadons on es conjuga la paraula
rimada, la cançó i el gest.

EXPLICA’M LA CASTANYADA:
CASTANYES I CARGOLS _ Cia. Gra de Sorra
Dissabte 26 d’octubre, 12.00 h (+ 3 anys)
Sessió de contes dedicada a celebrar la castanyada, però amb la intenció de
donar-hi alguna volta més: els contes tradicionals es barrejaran amb altres contes
contemporanis, que hi posaran una cullerada de màgia, contrast i divertiment.

CASTANYES I BOLETS _ ClarArt
Divendres 15 de novembre, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
Explicarem contes amb gust de tardor i de castanyes torrades. Contarem rondalles i,
amb un acordió diatònic, escoltarem i cantarem cançons sobre la castanyada
i la tardor.

La Basia té cinc anys i viu a la ciutat amb els seus pares, el seu germà i un amic de
peluix. De vegades, com qualsevol infant de la seva edat, s’enfronta a grans problemes
amb intel·ligència, curiositat i un particular sentit de l’humor. Veure el món des dels
seus ulls és una descoberta constant i una aventura extraordinària: l’arribada d’un nou
germanet, una excursió al zoo en plena onada de calor, una nova amiga a l’escola, anar
d’acampada o rebre la visita dels avis estant malalta són alguns dels episodis de la seva
vida quotidiana.

L’ELEFANT MAINÚ [conte inclusiu] _ Montse Panero
Dissabte 23 de novembre, 12.00 h (+ 3 anys)

JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI

ACARONACONTES _ Pati de Contes
Divendres 29 de novembre,17.00 i 18.00 h (- 3 anys)

Diumenge 8 de desembre, 17.00 h
En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia convertir-se en arquitecte, com el seu pare. Un
dia, el pare, que sempre va atrafegat, ha de marxar per negocis durant uns dies i el noi
ha de passar una setmana sencera amb la seva cosina Mimi i el seu oncle Àguila al barri
antic de Riga, Maskachka. Tan bon punt hi arriba, un home de negocis ric comença a
excavar al parc central per transformar-lo i edificar-hi nous gratacels. En Jacob i la
Mimi decideixen aturar el projecte, però només poden fer-ho amb l’ajut d’una colla de
gossos de carrer que… saben parlar!

EL MEU PRIMER FESTIVAL
Diumenge 17 de novembre
Matx d’animació + 4, 12.00 h
Matx d’animació + 7, 18.00 h
Sala La Cate
El Meu Primer Festival és un festival internacional de cinema per a nens i nenes d’entre
2 i 12 anys que vol contribuir a la difusió d’un cinema plural, una mostra de creacions
d’arreu del món i de tots els temps que té per objectiu entretenir i educar, estimular la
imaginació i la creativitat i despertar l’esperit crític.
Des de ja fa uns anys, el Meu Primer Festival té una repercussió fora de la ciutat de
Barcelona, i amplia les seves sessions a diferents municipis del territori català i més
enllà gràcies a la col·laboració d’ajuntaments, cineclubs, sales de cinema i altres
entitats culturals.
—
6 €. Socis de La Cate, 4 €. Venda d’entrades a la secretaria de La Cate,
www.lacate.cat i a la taquilla de La Cate el mateix dia de les projeccions.

HORES DEL CONTE
Totes les activitats són gratuïtes _ L’aforament a la sala d’actes és limitat.
Els contes per a nadons dels divendres (- 3 anys) s’han programat en sessió doble i amb inscripció
prèvia, amb un màxim de 25 famílies per sessió.
Inscripcions a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.

EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL _ Vadecontes
Divendres 27 de setembre, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
Els Vadecontes ofereixen una història senzilla per als més petits de la casa, un conte
proper al seu imaginari, amb il·lustracions, objectes i dosis generoses de gestualitat,
sons i cançons.

L’elefant Mainú sempre ha sentit parlar de l’amistat, i ara ha decidit sortir a buscar-la!
Què farà amb un llapis, unes ulleres de sol, un flotador, una bufanda, una pinta i una
mica de menjar?
Conte editat pel Cep i la Nansa i adaptat a la llengua de signes catalana.
Activitat en català i llengua de signes. Biblioteques inclusives.

Acompanyats de contes, instruments i titelles farem un viatge a través d’un seguit
d’històries que despertaran l'interès dels més petits i els acaronaran el cor.

LENTAMENT _ Cacauet Teatre
Divendres 13 de desembre, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
Us proposem gaudir d’una història sense presses al costat d’uns animals coneguts
pels nens i nenes: el Cargol Bobé, el Cuc de Terra, les Mosques i els Peixos del Mar.
Ens l’explicaran acompanyats de cançons sobre la natura i les estacions mentre fan
un viatge que els durà al mateix lloc. El cargol el farà lentament i el cuc, amb mil i un
entrebancs i presses, però tots dos arribaran al seu destí.

CHRISTMAS STORYTIME _ Kids&Us Figueres
Dissabte 14 de desembre, 12.00 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.

A DE BROSSA _ Assumpta Mercader
Dissabte 21 de desembre, 12.00 h (+ 5 anys)
Una sessió que neix amb la voluntat de presentar el poeta Joan Brossa als infants,
però sobretot amb ganes d’encomanar el plaer de jugar i divertir-se amb les lletres,
les paraules i els objectes. D’un barret de copa en farem sortir, a l’atzar, tot un munt de
propostes que ens permetran conèixer la seva obra poètica i, a més a més, viure-la.

CONTES QUE RESPIREN CALMA
Olga Cercós
Divendres 27 de desembre, 17.00 i 18.00 h (- 3 anys)
Al principi eren cinc amics i tots semblaven esperar alguna cosa darrere la finestra: la
lluna, el vent, la neu, o res en especial... Gaudirem d’esperar, de la il·lusió de quan passa
allò que s’espera i, també, d’allò inesperat.

FUM, FUM, FUM...FUMERA _ Bel Contes
Dissabte 28 de desembre, 12.00 h (+ 3 anys)
L’estimat patge reial, en Fumera, arriba molt abans que els Tres Reis per veure totes
les coses bones que fem i apuntar-les a la seva llibreta. De seguida es fa fum, però
a vegades es deixa veure. Ell tot ho veu, tot ho sap i tot ho xerra! Us esperem per
explicar contes i rebre una visita ben especial.
Hora del conte amb un màxim de 30 famílies.
Inscripcions a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.

