
Petita escena
O Programació

familiar

TEATRE JOVENTUT O AUDITORI BARRADAS O CENTRE CULTURAL SANTA EULÀLIA O CAN RIERA
BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA O BIBLIOTECA LA BÒBILA O BIBLIOTECA JOSEP JANÉS

BIBLIOTECA CAN SUMARRO O BIBLIOTECA BELLVITGE O BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA
BIBLIOTECA LA FLORIDA

OCTUBRE O DESEMBRE 2021



OCTUBRE 2021
 Dissabte, 2 d’octubre, a les 18 h Auditori Barradas

Sopa de pedres
a càrrec d’ENGRUNA TEATRE

Titelles
Aquesta és la història de l’Alma, una nena que ha de 
fugir del seu país perquè veu com al cel, enlloc de 
volar-hi estels, un dia hi arriben els avions. 

O Recomanat a partir de 4 anys
O Entrada: 9 euros

 Dissabte, 2 d’octubre, a les 18 h Centre Cultural Santa Eulàlia

Contes del Binomi
a càrrec de CIA. BINIXIFLAT

Titelles
Un espectacle que parla sobre la creativitat i que ens 
farà viatjar per l’univers fantàstic dels contes inspirats 
en la Gramàtica de la fantasia, de Giani Rodari.  

O Recomanat a partir de 3 anys
O Entrada: 4 euros 



 Diumenge, 3 d’octubre, a les 11 h Can Riera

Frida Kalho 
i el seu món

Conte participatiu
És una de les dones més conegudes arreu del món i, 
fins i tot, un referent pel món feminista. 
La pintura va ser més que una teràpia per a ella, una 
manera de viure. 
Ens aproparem a la seva vida amb un conte participatiu 
i crearem una obra. 

O Recomanat a partir de 5 anys
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia 



 Dilluns, 4 d’octubre, a les 17.30 h Biblioteca Plaça d’Europa

Amb un conte
ho entenc millor

a càrrec de LA TRIBU JUGANERA

Hora del conte
Sessió dedicada a parlar sobre la salut mental i 
deslliurar les malalties d’estigmes i prejudicis. 

O Recomanat a partir de 3 anys
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
O Setmana de la Salut Mental

Dimarts, 5 d’octubre, a les 17.30 h Biblioteca la Bòbila

Taller de moixaines
amb LA PETITA COMPANYIA

Taller 

O Entrada lliure

Dimarts, 5 d’octubre, a les 18 h Biblioteca Josep Janés

Tomàs i el llapis màgic
a càrrec d’IMAGINA

Hora del conte 

O Entrada lliure



 Dimecres, 6 d’octubre, a les 18 h Biblioteca Can Sumarro

Amb un conte
ho entenc millor

a càrrec de LA TRIBU JUGANERA

Hora del conte
Sessió dedicada a parlar sobre la salut mental i 
deslliurar les malalties d’estigmes i prejudicis. 

O Recomanat a partir de 3 anys
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
O Setmana de la Salut Mental

Dijous, 7 d’octubre, a les 18 h Biblioteca Bellvitge

Contes japonesos
a càrrec de YOSHI HIOKI

Hora del conte



 Dijous, 7 d’octubre, a les 18 h Biblioteca Central Tecla Sala

Divendres, 8 d’octubre, a les 18 h Biblioteca Bellvitge

Amb un conte
ho entenc millor

a càrrec de LA TRIBU JUGANERA

Hora del conte
Sessió dedicada a parlar sobre la salut mental i 
deslliurar les malalties d’estigmes i prejudicis. 

O Recomanat a partir de 3 anys
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
O Setmana de la Salut Mental

Dimecres, 13 d’octubre, a les 17.30 h Biblioteca la Florida

Contes
amb SANDRA ROSSI

Hora del conte
O Entrada lliure. 



Dimecres, 13 d’octubre, a les 17.30 h Biblioteca Can Sumarro

Contes de la flassada
amb PATRICIA MCGILL

Hora del conte
Agafa la flassada i no la deixis anar! Contes per explicar 
dins una cova, sota la manta, vora el foc o arran de mar. 
Contes triats i destriats, contes populars i àlbums il·lustrats.

O Entrada lliure. 

Dissabte, 16 d’octubre, a les 11.30 h Biblioteca Central Tecla Sala

Històries de lletres
a càrrec de l’ESTENEDOR TEATRE

Teatre i titelles
Les lletres tenen el seu so, i quan és combinen entre 
elles formen paraules amb el seu significat. Un 
seguit de petites històries amb text i elements visuals 
protagonitzades per les lletres.
Un espectacle senzill ple de sons, lletres i històries 
que, de ben segur, us farà passar una bona estona.

O Recomanat a partir de 4 anys.
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia



Dissabte, 16 d’octubre, a les 18 h Auditori Barradas

Sigues aigua!
a càrrec de Dani Jiménez

Espectacle científic
Veurem les etapes del cicle de l’aigua i les seves 
característiques de manera espectacular i incidirem 
en la importància de mantenir les aigües netes i fer-ne 
un ús responsable.

O Entrada lliure
O Festival Ciència a Escena

Diumenge, 17 d’octubre, a les 11 h Can Riera

Com vivien i a què 
jugaven els nens i les 

nenes del 1714
Sessió de jocs

Descobrirem la vida dels habitants de L’Hospitalet 
mitjançant uns jocs de memòria sobre els instruments 
musicals i els oficis i jugarem al carrer amb baldufes i 
jocs de taula com feien els nens i nenes del segle XVIII. 

O Recomanat a partir de 5 anys
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia



Diumenge, 17 d’octubre, a les 12 h Auditori Barradas

MareTerra
a càrrec de la COMPANYIA DEL PRÍNCEP TOTILAU

Teatre i titelles
El Bernat té cinc anys i una pila de preguntes sense 
resposta: “d’on van sortir la lluna, el sol, les estrelles 
i el planeta Terra?  Com és que tots els dinosaures es 
van morir? Abans de ser a la panxa de la mare, on era jo?”

O Recomanat a partir de 5 anys
O Entrada lliure
O Festival Ciència a Escena

Dissabte, 23 d’octubre, a les 18 h Centre Cultural Santa Eulàlia

Halloween Mortis Show
a càrrec de la CIA. LA BAYKA

Titelles
Un divertit cabaret de Halloween on petits i grans 
passaran una gran estona amb personatges estra-
folaris. Vius o morts. Qui sap...?

O Recomanat a partir de 6 anys
O Entrada: 4 euros
O Cicle de titelles a Santa Eulàlia



Dimarts, 26 d’octubre, a les 18 h Biblioteca Plaça d’Europa

Contes
amb ASSUMPTA MERCADER

Hora del conte
O Entrada lliure

Dimecres, 27 d’octubre, a les 17.30 h Biblioteca Josep Janés

Contes
amb BERTA DE POBLET

Hora del conte
O Entrada lliure

NOVEMBRE 2021
 Dijous, 4 de novembre, a les 17.30 h Biblioteca Can Sumarro

La abuela mala
amb RUBÉN MARTÍNEZ

Hora del conte
Una hora del conte musical que us sorprendrà molt! 
Històries i cançons per als més petits (i per als més grans!)
O Entrada lliure



 Dijous, 4 de novembre, a les 18 h Biblioteca Bellvitge

Contes japonesos
a càrrec de YOSHI HIOKI

Hora del conte
O Entrada lliure

Dissabte, 6 de novembre, a les 18 h Centre Cultural Santa Eulàlia

Penjant d’un fil
a càrrec de CIA. DI FILLIPPO

Titelles
Un espectacle de marionetes ple de simplicitat i poesia 
que t’involucra, et diverteix i et transmet emocions. 
Espectacle lleuger com el vol d’una ploma i fort com el 
batec del cor en un coixí. 

O Recomanat per a totes les edats.
O Entrada: 4 euros



 Dimarts, 9 de novembre, a les 17.30 h Biblioteca la Bòbila

La poesia dels objectes
amb Raúl Benítez

Hora del conte
O Entrada lliure
O Festival Acròbates

Dijous, 11 de novembre, a les 18 h Biblioteca Central Tecla Sala

Contes de ciencia
amb Gisela Llimona

Hora del conte
Com és que l’aigua del mar és salada? Quin gust té la 
lluna? Per què ronronegen els gats? Totes aquestes 
preguntes, i totes les seves respostes, les trobarem a 
la maleta de la ciència: la maleta dels més curiosos! 

O Recomanat a partir de 4 anys
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia



 Dissabte, 13 de novembre, a les 11.30 h Biblioteca Can Sumarro

Poemes per al meu amic 
Brutus

a càrrec de LA COMPANYIA 

DEL PRÍNCEP TOTILAU

Contes i poesia
L’ós Brutus no sap llegir però li agrada molt que li 
expliquin històries, sobretot abans d’anar a dormir o 
quan plou molt fort i s’ha de quedar tancat a la seva 
cova. I entre tots els contes i històries possibles, li 
agraden molt les que, a més a més, rimen. El Brutus 
és un gran amant de la poesia.  

O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
O Festival Acròbates



 Dissabte, 13 de novembre, a les 18 h Auditori Barradas

Vers per on
de la CIA. PENTINA EL GAT

Música i poesia
Veurem si els Pentina el Gat són capaços de reconstruir el 
llibre de poemes de la Núria Freixa i, amb la seva música i les 
seves cançons, convertir-lo en el primer concert de poesia 
pop. 

O Recomanat a partir de 4 anys 
O Entrada: 9 euros
O Festival Acròbates

 Dissabte, 20 de novembre, a les 11.30 h Biblioteca C. Tecla Sala

Un bri de mots
a càrrec de Patricia McGill

Música i poesia
El cap m’arribava amb prou feines a la barana del balcó; al 
meu costat hi havia el meu germà. Tots dos estiràvem els 
braços, i a les mans teníem capses de mistos obertes. De tant 
en tant, hi queia un estel fugaç. La meva àvia deia que calia 
demanar-li un desig i deixar-lo anar. 

O Recomanat partir de 4 anys
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
O Festival Acròbates



 Dissabte, 20 de novembre, a les 18 h C.C. Santa Eulàlia

Temps de llum
a càrrec de CIA. CLAR DE LLUNA

Titelles
És un espectacle de titelles, teatre d’ombres i projeccions, 
una experiència per somiar, pensar i sentir les estacions de 
l’any i el cicle de la vida on tot transita i es transforma. 

O Recomanat d’1 a 5 anys
O Entrada: 4 euros

Dimecres, 24 de novembre, a les 17.30 h Biblioteca Josep Janés

Ratolí Frederick
amb Clara Gavaldà

Hora del conte
O Entrada lliure



 Dissabte, 27 de novembre, a les 11.30 h Biblioteca C. Tecla Sala

La petita harmònica
amb Joan Pau Cumelles

Música i contes
A través de la petita harmònica i barrejant el relat i la música, 
ens aproparem al món del blues i gaudirem amb aquesta 
actuació didàctica

O Recomanat a partir de 5 anys
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
O Cicle Blues & Boogie

Dissabte, 27 de novembre, a les 11.30 h Biblioteca Josep Janés

Conjur per mirar
d’aprovar sense estudiar

a càrrec de JORDINA BIOSCA (narradora) 

i DAVID GARCÍA (músic)

Música & poesia
Igual que d’una peça de roba en pots fer un vestit, un barret, 
una bossa o un eixugamans, dels poemes també en podem 
fer de tot: des de conjurs per fer l’estudi una mica més 
fàcil fins a raps ultra moderns, contes versats o guirigalls 
d’animals d’allò més inversemblants.  

O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
O Festival Acròbates



 Diumenge, 28 de novembre, a les 11 h Can Riera

Pinta un retaule amb 
pigments naturals

Taller de pintura
Us proposem descobrir la història del retaule de Sant Roc, i 
que els nens i nenes el puguin pintar. 

O Recomanat a partir de 5 anys 
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia

Diumenge, 28 de novembre, a les 12 h Auditori Barradas

El drag Zog
Cinema

El Zog és un drac que va a escola per aprendre a volar, a 
treure foc per la boca i a raptar princeses.

El cargol i la balena
Cinema

Amb esperit inquiet i ganes de descobrir món, un petit cargol 
s’embarca en un viatge a través dels mars pujat a la cua 
d’una balena geperuda.

O Recomanat de 3 a 7 anys
O Entrada: 6 euros
O Festival Acròbates



 Dimarts, 30 de novembre, a les 18 h Biblioteca Plaça d’Europa

Contes de la Mediterrània
a càrrec de l’ESTENEDOR TEATRE

Teatre i titelles
Les diferents comunitats que envolten el nostre vell mar 
tenen en comú moltes coses: aliments, costums, i també 
històries i tradicions. 
Amb aquest breu recull us volem presentar algunes d’aquestes 
històries que, amb lleugeres variacions i noms canviats, 
trobem referenciades a diferents punts dels països mediterranis. 

O Recomanat a partir de 4 anys.
O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
O Festival Acròbates

DESEMBRE 2021
 Dimecres, 1 de desembre, a les 17.30 h Biblioteca la Florida

Contes
a càrrec de Mon Mas

Hora del conte
O Entrada lliure



 Dimecres, 1 de desembre, a les 17.30 h Biblioteca Josep Janés

Cançonetes per 
tot el cos

a càrrec d’Elena Andrés

Hora del conte
O Entrada lliure

Dijous, 2 de desembre, a les 17.30 h Biblioteca Can Sumarro

Menú de contes 
per a menuts
a càrrec de M. ESCUDERO

Hora del conte
Contes que parlen de cuina, d’ingredients, de receptes i d’estris! 
Contes acumulatius i amb fórmules repetides molt adequats 
per als petits paladars.

O Entrada lliure

Dijous, 2 de desembre, a les 18 h Biblioteca Bellvitge

Contes japonesos
a càrrec de Yoshi Hioki

Hora del conte
O Entrada lliure.



Dijous, 9 de desembre, a les 17.30 h Biblioteca C. Tecla Sala

Conte de Nadal
a càrrec de BERTA DEL POBLET

Hora del conte
Però, avui, què passa? Els infants no van a l’escola i tot el dia 
estan a casa.  Però, avui, què passa? Que el Nadal ha arribat! 
Pastors i pastores, avets, l’home dels nassos, cavalcada, patges 
i carrosses...

O Recomanat a partir de 4 anys
O Entrada lliure

Dissabte, 11 de desembre Auditori Barradas

A les 12 h: matx d’animació + 2 anys 

A les 18 h: matx d’animació + 7 anys 

El meu primer festival
Festival de curtmetratges

O Entrada: 6 euros



Dissabte, 11 i diumenge, 12 de desembre a les 18 h 

Teatre Joventut

El trencanous
a càrrec del CENTRE DE DANSA DE CATALUNYA

Ballet
Màgia i fantasia són els principals ingredients d’aquest ballet 
amb música de Txaikovski, basat en un conte d’Alexandre 
Dumas, que revisa i dulcifica la història d’E.T.A Hoffmann El 
trencanous i el rei dels ratolins.

O Entrada: 10 euros

Dissabte, 11 de desembre, a les 18 h C.C. Santa Eulàlia

Un conte de Nadal
a càrrec de la CIA. TIAN CUSIDÓ

Titelles
Uns pastorets molt entremaliats decideixen preparar el seu 
Nadal i anar a buscar el tió al bosc. Un conte que repassa les 
tradicions nadalenques catalanes amb músiques tradicionals i 
titelles de drap. 

O Recomanat per a tots els públics
O Entrada: 4 euros



Dimarts, 14, de desembre, a les 17.30 h Biblioteca la Bòbila

El menjamitjons
a càrrec de MERTXE PARÍS

Hora del conte
O Entrada lliure

Dissabte, 18, de desembre, a les 11.30 h Biblioteca C. Tecla Sala

Tròpic
a càrrec de TÈIA MONER

Hora del conte
Espectacle inspirat en contes d’animals que viuen al Tròpic de 
Capricorn, Tròpic de Càncer i l’Equador. Màgia i Titelles.

O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia 



Dissabte, 18, de desembre, a les 18 h C.C. Santa Eulàlia

El Trencanous
a càrrec de CIA. LA PAPARRA

Titelles
Un autèntic conte dels d’abans, amb prínceps, dracs i molta 
màgia, ple de delícies musicals i melodies que, de ben segur, us 
resultaran familiars. 
Deixa’t seduir per l’encant d’una història clàssica i una música 
eterna. 

O Recomanat d’1 a 8 anys
O Entrada: 4 euros 

Diumenge, 19, de desembre, a les 11 h Can Riera

Taller de Nadal
Taller de maquillatge

Cercarem motius nadalencs per crear el disseny de la nostra 
decoració corporal. Per parelles ens decorarem amb les 
tècniques de maquillatge facial i de fantasia.

O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia



Dimarts, 21, de desembre, a les 17 h Can Riera

Fem el tió de Nadal
Activitat de Nadal

En aquesta activitat us explicarem la llegenda del tió i la 
relacionarem amb altres tradicions nadalenques. 
Escoltarem i practicarem cançons del tió i entre tots cantarem 
per fer-lo cagar. Cada participant podrà fer-se el seu propi tió i 
endur-se’l a casa.

O Entrada lliure. Cal inscripció prèvia

Dimarts, 21, de desembre, a les 18 h Biblioteca Plaça d’Europa

El millor regal del món
a càrrec de MARTA ESMARATS

Hora del conte
O Entrada lliure



PROTOCOL COVID-19 
Per tal de complir amb les mesures sanitàries i garantir la seguretat del 
públic assistent en els nostres teatres, els espectadors hauran de complir 
les normes sanitàries vigents en cada moment.
Amb caràcter general cal tenir en compte que:

• L’ús de la mascareta és obligatori en tot l’edifici i a la sala del teatre, llevat de 
les excepcions corresponents.

• Per tal d’evitar aglomeracions i evitar el contacte amb el personal del teatre 
i amb la resta de públic assistent, us recomanem adquirir les entrades per 
internet.

• La representació de l’espectacle només es podrà dur a terme si es 
compleixen totes les mesures de protocol PROCICAT i les normes establertes 
per l’equipament.

• Es podrà limitar l’accés del públic en funció de les mesures de seguretat i 
aforament màxim vigent en cada cas.

• L’aforament actual és del 70%, sempre i quan les autoritats sanitàries no 
n’estableixin un de diferent.

• Als teatres, disposareu de cartells i retolació amb les condicions de capacitat 
màxima, protecció, higiene i desinfecció. 

• Cal que seguiu les indicacions per accedir a l’edifici i la sala (fer-ho 
ordenadament, mantenint la distància de seguretat, etc.).

• Cal que seguiu les mesures sanitàries (ús de la mascareta, rentat de mans 
i higiene respiratòria).

• No es podrà accedir al recinte si teniu símptomes o heu estat en contacte 
directe amb una persona afectada per la COVID-19.

• No hi haurà servei de guarda-roba, consigna o pàrquing de cotxets.

• És important que garantiu la distància física interpersonal, llevat que sigueu 
de la mateixa família o grup de contacte habitual.

• En el moment d’adquirir les vostres entrades caldrà que deixeu les vostres 
dades: nom, correu electrònic i telèfon, per si calgués contactar amb 
vosaltres.




