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ESPECTACLES INFANTILS
Programació d’espectacles familiars del Teatre Municipal el Jardí i Sala La Cate.

KL’AA LA TEVA CANÇÓ _ Inspira Teatre
Diumenge 16 de gener, 17.00 i 18.30 h _Teatre Municipal el Jardí (escenari)
Infantil / Teatre-concert / Recomanat entre 0 i 5 anys
KL’AA, que significa «cantar» en la llengua hadza, és un viatge musical de l’infant en
la descoberta del món. Una experiència visual i sonora a través de la veu i la cançó.
Posa de manifest la veu com a fonament de la presència humana, com a vehicle
d’identitat. L’espectacle es va construint gràcies als sons que emet un nadó per
comunicar-se. A partir d’aquí sorgeix la música. Perquè sobretot és vocal i femenina
(recorda la veu de la mare) i perquè no utilitza text sinó sons que ells reconeixen i
algunes paraules properes al seu llenguatge. Tot acompanyat de gest i de moviment
(també basat en l’evolució que fan des que neixen i com es van desplegant), cosa que
fa que encara en capti més l’atenció.
5 €. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat

LA MOTXILLA DE L’ADA _ Teatre al detall
Diumenge 13 de febrer, 18.00 h _ Sala La Cate
Infantil / Teatre / Recomanat a partir de 5 anys
L’Ada és una nena que, quan va néixer, es deia Adam. Des de ben petit sentia que la
motxilla invisible que duia li pesava massa. Així que un dia va decidir desprendre’s
de la motxilla i, amb ella, va perdre la «m» del seu nom… i es va convertir en l’Ada.
L’Ada té ganes de jugar; per això es troba amb la seva millor amiga i el seu millor
amic..., i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga que no li deixava ser qui és.
Amb aquella motxilla, l’Ada sentia que no encaixava en el que suposem que ha de
ser un nen o una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc.

SOC UNA NOU

De Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Osés
Zum-Zum Teatre
Diumenge 24 d’abril, 18.00 h _ Sala La Cate
Infantil / Teatre / Recomanat a partir de 5 anys
—
L’advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat
gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l’Omar, un nen refugiat,
cau de la branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet
i, per poder quedar-se amb ell, diu que és una nou i que, segons una antiga llei,
tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls,
escolten els testimonis. Mentrestant, l’Omar recorda com va haver de fugir d’un
país en guerra i com va perdre els seus pares al mar, tot esperant tenir una
oportunitat a la vida.
5 €. 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.

TERRA _ Silver Drops Dansa
Diumenge 15 de maig, 18.00 h _ Sala La Cate
Infantil / Dansa / Recomanat entre 2 i 6 anys
—
Terra és una peça de dansa contemporània que interpreten tres ballarines. És un
projecte que té com a objectiu principal donar una mirada profunda i sincera sobre
la terra i reflexionar sobre com aquest element ens permet viure, tant en l’àmbit
real com simbòlic. Treballant a partir de la base, de les arrels, de la tradició i de la
vida, recreen escenaris i situacions que fascinaran les nenes i nens, com també els
adults que els acompanyen.

5 €. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat

5 €. 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.

EL POT PETIT: VULL CANTAR I VULL BALLAR!

HORES DEL CONTE

Dissabte 19 de març, 12.00 i 18.00 h _ Teatre Municipal el Jardí
Infantil / Música / Recomanat a partir de 3 anys

Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran a la sala d’actes. L’aforament és limitat.
Cal inscripció prèvia. Els contes per a nadons dels divendres (- 3 anys) s’han programat
en sessió doble. Les hores del conte dels dissabtes es realitzen amb intèrpret de llengua de
signes, amb col.laboració de l’Associació Gironina de Sords.

En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els seus amics a prop no saben
què fer! Cantant i ballant els aniran retrobant. Qui serà el primer a sortir a fer-los
bellugar sense parar? El mico? Els Pirates Rodamons? El Drac Rac? Sigui qui sigui
segur que els farà cantar i ballar com mai!

CONTES MENUTS _ Piruleta contes
Divendres 14 de gener, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)

12 €, platea i llotges de platea. 10 €, primer pis. 8 €, segon pis. Fins a 2 anys,
entrada gratuïta. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí
i a www.figueresaescena.cat

Petits contes explicats amb paraules molt simples i quotidianes perquè siguin
fàcilment comprensibles pel públic. Una sessió amb cançons, músiques i moixaines
pels més petits de la casa. En gaudirem plegats.

HISTÒRIA D’UN JARDÍ _ Eva González

JOCS DE FALDA PER AL PETIT ÓS _ Petita Companyia.

Divendres 28 de gener, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
Us convidem a visitar el jardí d’un castell, on hi conviuen formigues, flors, el sol, la
lluna, la pluja, els trons i l’arc de sant Martí. Escoltarem cançons i poemes i veurem
com els infants gaudeixen dels peluixos i d’aquest jardí meravellós.

Foment de la lectura
Divendres 27 de maig, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)

CONTES AMB KAMISHIBAI _ ClarArt
Dissabte 29 de gener, 12.00 h (+ 3 anys)
Sessió de narració de contes a partir d’una sèrie de làmines amb il.lustracions
que es van passant dins un teatret, al ritme del relat oral. Aquesta tècnica és una
manera d’explicar contes molt popular al Japó i és molt efectiva: el kamishibai té un
efecte captivador extraordinari i fascina l’audiència unint la màgia de les paraules
amb l’encant de les imatges.

ELS SONS DEL COR DE LA TERRA _ Pepa Contes
Divendres 11 de febrer, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
El batec de la Terra genera vida que es desplega en el so, el color i la forma.
Potenciem l’escolta i l’atenció a través dels sons que podem produir amb elements
naturals com han fet les cultures ancestrals. Sons i paraula, poesia i ritme, humor i
tendresa, conte i joc són els ingredients d’una sessió que ens convida a gaudir d’una
estona compartida amb els vostres fills més petits.

CONTES DE L’OSSET ELIES _ Assumpta Mercader
Divendres 25 de febrer, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
L’osset Elies ja és un mica gran i vol fer les coses tot sol per sorprendre la seva
mare. Es vol vestir sol, però es posa totes les peces malament. Entre tots l’ajudarem
a vestir-se tal com cal. També l’ajudarem amb un llençol amb vida pròpia, amb un
bon mal de panxa i amb les poques ganes d’anar a dormir. Junts compartirem les
petites aventures del l’osset Elies!

KA-KE-KI KONTES _ La Senyoreta
Dissabte 26 de febrer, 12.00 h (+ 3 anys)
Després de vint anys explicant contes, la Perleta sap perfectament que cada
objecte té una història i que cada història es pot narrar amb un objecte. I que si plou
en acabar la sessió de contes, haurà estat per les recomanacions de la seva àvia.
T’atreveixes a venir sense paraigua?

LES FORMIGUES TAMBÉ BALLEN _ Ada Cusidó
Divendres 11 de març, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
La Formiga Pruna és mandrosa de mena, se’ns adorm per tots els racons, però
avui ens ha d’ajudar a cantar cançons amb el Cargol Banyes Llargues. Tothom està
preparat, però el cargol tarda i tarda, sort que a la Pruna no li fa mandra ballar amb
les papallones, ni els ocells, ni amb les cuques de llum que l’ajuden a somniar.

MARGARIDETA, LLEVA’T DE MATÍ! _ Bel Contes
Divendres 25 de març, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
Ha arribat el bon temps, però la Margarideta encara dorm. Les seves amigues,
la Rosa, la Lila i la Violeta, ja han florit! Cantarem cançonetes i els titelles ens hi
ajudaran. Us hi apunteu?

L’OLLA DELS 27 CONTES _ Albert Estengre

Seguint el fil narratiu d’un dels contes d’El Petit Ós de Minarik i Sendak, farem
un recorregut per diferents jocs de falda i moixaines. Una sessió per recordar i
reivindicar aquest repertori tan important per als nadons, ja que constitueix la seva
primera literatura.

RONDANT PEL MÓN. Contes d’arreu _ Gra de Sorra
Dissabte 28 de maig, 12.00 h (+ 3 anys)
Aquests contes tenen un gust semblant als contes que ja coneixem i gaudim perquè
sonen igual de bé i emocionen igual, però tenen un gust i un so especial, son molt
antics. Venen de molt lluny i viatgen d’un país a l’altre, gràcies al boca a orella:
d’avis a pares, de pares a fills, fins a arribar a nosaltres.

DALT DEL CEL _ Creixent amb art
Divendres 10 de juny, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
El Sol, la Lluna i les estrelles són personatges que apareixen repetidament als
contes i cançons infantils. Tenen una màgia pròpia que atrapa els més petits i els fa
despertar la seva imaginació i curiositat quan miren cap al cel.

CONTES MUSICATS I TALLER D’ESTAMPACIÓ _ La Sal d’Olot
Dissabte 11 de juny, 12.00 h (+ 3 anys)
La Maria Llufa és una marieta molt petanera. Un bon dia, tipa que els seus amics es
queixin, decideix que s’aguantarà els pets. Però al cap d’una setmana ja no pot més,
i fa un pet tan regròs que fins i tot perd els set puntets de l’esquena! I ara què farà?
On és vist una marieta sense punts?

CENTRES CÍVICS
XUP-XUP _ Cuinassos
Divendres 29 d’abril, 17.30 h _ Centre Cívic Joaquim Xirau
Recomanat a partir de 4 anys
Betty i Perla són dos xefs clowns ambulants que, amb la seva cuina mòbil plena de
sorpreses, viatgen per tot el món amb la missió d’explicar als més petits la seva
recepta màgica. Descobreix els secrets que amaga l’olla de Cuinassos. A través del
clown, l’humor, la música i els jocs d’equip, els infants gaudiran i aprendran nous
consells sobre la salut i la cura del medi ambient.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves al tel. 972 67 86 22 i cxirau@figueres.org

CONTES PER GAUDIR I LLEGIR _ Alma i la mar de contes
Dijous 12 de maig, 17.30 h _ Centre Cívic Creu de la Mà
Recomanat entre 3 i 10 anys
Espectacle familiar de narració de contes amb suport de música i titelles. L’Alma
ens ensenyarà que alimentar l’art de l’escriptura i la lectura ens ajuda a fer créixer
la saviesa que portem a dins, i si, a més a més, hi posem imaginació i creativitat,
podem fer d’un conte una bona diversió. És per això que l’Alma, amb la música, els
contes i els titelles, ens farà descobrir que dins dels llibres s’hi amaguen històries
entranyables, moltes aventures i personatges fascinants.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves al tel. 972 67 85 96 i ccreudelama@figures.org

Dissabte 26 de març, 12.00 h (+ 3 anys)
El narrador, que fa de pare, fa que el nen que no vol la sopa se la mengi tota. Amb
una mà aguanta la cullera, amb l’altra la va ficant a l’olla i màgicament en treu tot
allò que d’una olla no sortiria mai: 27 contes sorprenents!!!

BRESSOL DE CONTES _ Pati Contes
Divendres 8 d’abril, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
En aquesta sessió el fil conductor són els somnis i les carícies. Explicarem contes
d’animals que no poden dormir, carícies que curen quan algú es fa mal, música que
bressola quan arriben els malsons. Cantarem i contarem música per petits.

1, 2, 3, 4 DRACS _ Susana Tornero
Dissabte 23 d’abril, 11.00 i 11.50 h (+ 3 anys)
Dracs de tota mena, de foc i aigua, de terra i mar. Dracs de lluny i de prop, de tan
grans com la terra o petits com un carbassó. A la Rambla us explicarem Contes de
Dracs per Sant Jordi!
_ Hora del conte de Sant Jordi, a la placeta baixa de la Rambla,
amb interpretació en llengua de signes

CONTAMOIXAINES I LA GRAN FESTA PETITA _ Dolors Arqué
Divendres 29 d’abril, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
Us convidem a una sessió de nadons per gaudir dels contes i les nostres Fires.
Passarem una bona estona entre titelles, moixaines, ritmes i cançons. Un grapat
d’històries per gaudir amb tota la família i fer les delícies dels més petits de la casa.
Us hi esperem!

CONTES DE FESTA MAJOR _ Joan de Boer
Dissabte 30 d’abril, 12.00 h (+ 3 anys)
Arriben les Fires de la nostra vila i Figueres s’omple de gent de tot arreu. Tindrem
grans espectacles, jocs i un munt de contes!

OLLA DE DRACS _ Fes-t’ho com vulguis
Divendres 13 de maig, 16.30 i 18.00 h (- 3 anys)
La Nona s’ha trobat una pila d’olles amb una sorpresa a dins! Veniu a conèixer els
dracs bressolets, ben calentons a les seves olles. Els hi podrem cantar cançons i
saber com son, perquè si cada olla és diferent, cada drac també ho és.

THERE’S NO PLACE LIKE SPACE _ Kids&Us school
of english Figueres
Dissabte 21 de maig, 12.00 h (+ 3 anys)
Una nena somia ser astronauta i poder viatjar per l’espai. Vine i descobreix si
aconsegueix complir el seu somni!
_ Sessió de contes en anglès*

CICLE PUTXINEL · LIS

Sala Toni Montal, 11.30 h. 6 €. Socis de La Cate, 4 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la
secretaria de La Cate i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

ELS PASTORETS TITELLES _ Titelles Vergés
Dissabte 1 de gener
Dos nens, la Laia i en Blai, van al teatre amb els seus pares a veure els Pastorets.
Després van a casa de la iaia i parlen dels moments més divertits de l’obra. La iaia
té preparada una sorpresa: els fa cagar el tió i després els canta nadales. A poc a
poc, els nens es van quedant adormits... En somnis, viatgen i es converteixen en els
protagonistes de la història, revivint totes les facècies dels petits pastorets. Àngels,
dimonis..., un món fantàstic els envolta. La veu de la iaia els despertarà del somni:
«És hora de sopar!». Que bé, això sí que ha estat una gran aventura!

PINOTXO, EL NEN DE FUSTA _ Titelles Vergés
Diumenge 20 de febrer
La història comença el dia que Gepetto, un simpàtic i alegre vellet que sempre ha
somiat a tenir un fill, treballa una fusta que acaba prenent forma de ninot. Aquell
titella demostra estar viu i ser molt desobedient. El desig més gran de Pinotxo és
esdevenir un nen de debò, però només és un titella trapella i tossut que sempre
defuig les seves obligacions i que, inevitablement, es veurà embolicat en una sèrie
d’aventures calamitoses. El simpàtic Pinotxo finalment es convertirà en un nen de
debò gràcies a la seva bondat i valentia.
Espectacle guardonat amb el Drac d’Or Ara Titelles a la Fira Internacional de Titelles
de Lleida de 2011.

ELS TRES PORQUETS _ Titelles Vergés
Diumenge 27 de març
Adaptació per a titelles del conegut conte popular, especialment pensat per als més
petits, en una versió actualitzada, divertida i molt dinàmica, en què sempre hi ha
la complicitat i la participació del públic. L’obra és fidel al conte tradicional, encara
que té un final inesperat. L’espectacle té un vocabulari molt ric, un guió original, una
escenografia espectacular i una acurada posada en escena. En aquesta obra es
treballen els valors de la feina ben feta, l’esforç personal, la solidaritat i l’amistat.

LA LLEGENDA DE SANT JORDI _ Titelles Vergés
Diumenge 17 d’abril
És una adaptació amb titelles de la llegenda popular de sant Jordi, la princesa i
el drac. Una divertida versió de la coneguda llegenda catalana, però amb algun
element nou de la tradició d’altres països d’Europa, on també tenen llegendes del
cavaller Giorgi de Capadòcia (Grècia, Portugal, Anglaterra...).

