Petita escena
O Programació
familiar

GENER O MARÇ 2022
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

GENER 2022
TITELLES

Centre Cultural Santa Eulàlia

Xino Xano

A càrrec de la CIA. FES-T’HO COM VULGUIS
Titelles

Dissabte, 15 de gener, a les 18 h

La Tuinga és una girafa una mica dormilega i molt
somniadora. Somia tots els camins que vol descobrir,
els mars que vol navegar i, fins i tot, les estrelles que
vol tocar.
La Tuinga, però, quan es desperta de bon matí, s’adona
que no té res de tot això. Tan sols cames i peus, com
tothom.

O

Entrada: 4 €

CICLE MÓN TRANQUIL

Tallers relaxants i tranquils per fer en família

A càrrec de Maria Santos
TALLERS

Pintem mandales amb sorra de colors

Dimarts, 18 de gener, a les 18 h, a la Biblioteca la Bòbila
Dijous, 20 de gener, a les 18 h, a la Biblioteca Central Tecla
Sala
Dilluns, 24 de gener, a les 18 h, a la Biblioteca Bellvitge

O

Entrada lliure.

Juguem amb la música, la llum i els colors

Dimecres, 19 de gener, a les 17.30 h, a la Biblioteca Can
Sumarro
Dimarts, 25 de gener, a les 18 h, a la Biblioteca Plaça
d’Europa
Dimecres, 26 de gener, a les 17.30 h, a la Biblioteca la Florida

O

Entrada lliure.

Taller de ioga

Divendres, 28 de gener, a les 17.30 h, a la Biblioteca Josep
Janés

O

Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Central Tecla Sala

Contes tranquils

A càrrec de Sílvia Fernández
Divendres, 21 de gener, a les 18 h
Una estona per gaudir de la sala d’infantil i descobrir els
contes tranquils que amaguen les nostres prestatgeries. Vine
a escoltar alguns d’aquests contes que es gaudeixen a poc a
poc i que busquen transmetre calma i tranquil·litat.

O

Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Central Tecla Sala

Songo, El nen que nasquè de la terra
A càrrec de Jordina Biosca
Dissabte, 22 de gener, a les 11.30 h
Conte popular japonès.
En Songo, quan va néixer, ho feu d’una manera ben poc
habitual: no va venir amb cigonya, ni com a regal de reis, i
ni tant sols va sortir del ventre de la seva mare. Va néixer de
dins un préssec gegant enterrat enmig d’un bosc.

O
O

A partir de 4 anys.
Entrada lliure.

ESPECTACLE INFANTIL

Auditori Barradas

Els súperherois
A càrrec de Pop Per Xics
Dissabte, 22 de gener, a les 18 h
Els Súperherois es trobaran amb un enigmàtic personatge
que els acompanyarà en la recerca de súper-poders en
forma de valors. A mesura que avanci l’espectacle, el
personatge anirà evolucionant fins convertir-se en un
súperheroi atípic, descobrint que els seus poders són
qualitats que tenia amagades.

O
O

Entrada: 9 €
Recomanat a partir de 4 anys.

TITELLES

Centre Cultural Santa Eulàlia

Els tres porquets
A càrrec de la Cia. Tian Cusidó
Dissabte, 29 de gener, a les 18 h
La popular rondalla explicada amb titelles de drap i un final
una mica diferent.
Entrada: 4 €

O

FEBRER 2022
L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Bellvitge

Irene la valenta , de William Steig
A càrrec de Marta Esmarats

Dijous, 3 de febrer, a les 18 h
Has tingut mai un encàrrec molt important? Anar a comprar
el pa tot sol? Aconseguir representar un paper dins d’una obra
de teatre? Fer un regal al teu millor amic? Aquest és un conte
de fades on l’heroïna no és la princesa, sinó la nena humil.

O
O

A partir de 5 anys.
Entrada lliure.

TITELLES

Centre Cultural Santa Eulàlia

La rateta presumida
A càrrec de la Cia. Veus-Veus
Dissabte, 5 de febrer, a les 18 h
Una rateta escombra l’escaleta i es troba un dineret. Amb
ell es compra un llacet per estar ben bonica i esperar que
admirin la seva bellesa. Però ser presumida i arrogant no la
portarà a la felicitat, ni molt menys...

O

Entrada: 4 €

TEATRE D’OMBRES

Biblioteca la Bòbila

El millor regal del món

A càrrec de Marta Esmarats
Dimarts, 8 de febrer, a les 18 h
La Bruna vol fer un bon regal per l’aniversari del seu pare,
però no sap què fer. Mentre escolta un conte que el seu avi li
interpreta amb un teatrí d’ombres, se li acut una bona idea:
li farà el millor regal del món. Un que només li pot fer ella.

O

Entrada lliure

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Can Sumarro

Quan hi havia gegants
A càrrec de Món Mas

Dimecres, 9 de febrer, a les 17.30 h
Conten i diuen, diuen hi conten que de gegants n’hi havia de
bons i de dolents. En Xucla-rius i en Sotraga-muntanyes... el
Gegant de Tres Caps, el Fort Farell i el Pare Janàs “que tenia
set pams de boca i set pams de nas, i un ull com un sedàs”.
Contes de l’època que dels tigres i lleons, els gegants en
feien carn de canelons.

O
O

A partir de 3 anys.
Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Central Tecla Sala

Marrramiiiaaaouuu!

A càrrec de Món Mas
Dijous, 10 de febrer, a les 18 h
Dos gats al terrat ens ofereixen un plat calentó d’històries
que fan riure sota la llum de la senyora Lluna. Nit a nit,
dins el cove, el gat Bernat i el gatito Federico, es llepen les
potetes, es pentinen els bigotis i maquinen com atrapar a la
lluna i portar-li a en Raül.
Conjunt d’històries que ajuden als infants a relacionar la
fantasia i la imaginació amb la vida real.

O
O

A partir de 3 anys.
Entrada lliure.

TITELLES

Biblioteca Central Tecla Sala

Issun Boshi
A càrrec de CACAUET TEATRE
Dissabte, 12 de febrer, a les 11.30 h
Aquesta és la història de com un nen molt estimat obre les
ales i empren un viatge lluny de la família per conèixer el
món. Tracta de la valentia per enfrontar-se al desconegut, la
valentia d’obrir-se camí sigui quina sigui la situació i mirar
de cara les pors que van apareixent per anar-les superant.

O
O

A partir de 4 anys.
Entrada lliure.

TITELLES

Auditori Barradas

Hamelí

A càrrec de Xip Xap Teatre
Dissabte, 12 de febrer, a les 18 h
Hamelí explica la història d’una població que és envaïda per
una plaga de rates que ningú no sap d’on han vingut. O potser
no han vingut d’enlloc i sempre han estat allà?

O
O

A partir de 4 anys.
Entrada: 9 €

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca la Florida

Cistell de contes

A càrrec de Martha Escudero
Dimecres, 16 de febrer a les 17.30 h
Un cistell ple d’històries de temps remots i llocs llunyans.
Contes que porten viatjant pel món una pila d’anys, des d’un
temps abans del temps, creuant oceans i mars i pintant-se
de tots colors.
Amb instruments ancestrals i cançons antigues.
Contes, mites i llegendes per viatjar pel món i gaudir de la
diversitat.

O
O

A partir de 4 anys.
Entrada lliure.

TITELLES

Centre Cultural Santa Eulàlia

En Tabalet

A càrrec de Cia. L’Invisible Titelles
Dissabte, 19 de febrer, a les 18 h
En Tabalet és un conillet petit i de color blanc, viu amb la seva
mare en una lloriguera. La mare li diu que quan ella surti a
buscar pastanagues no es mogui de dins el cau ni faci cap
soroll, però en Tabalet és una mica curiós i vol saber què són
tots aquests sorolls tan estranys que s’escolten allà fora al bosc.

O

Entrada: 4 €

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Plaça d’Europa

Animalons

A càrrec de Clara Ribatallada
Dijous, 24 de febrer, a les 17.30 h
En aquesta sessió explicarem contes d’Eric Carle per als més
petits i, a través d’aquestes històries, treballarem conceptes
bàsics com els dies de la setmana, els nombres de l’1 al 10,
els colors, els mesos de l’any, els animals...

O
O

Adreçat a infants de 0 a 4 anys.
Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE INCLUSIU

Biblioteca Josep Janés

La revolució Shiwa

A càrrec de Noemí Font
Dissabte, 26 de febrer, a les 11.30 h
A la Joana li encanta la música. Quan escolta una cançó
bonica és capaç d’imaginar-se coses increïbles, i si està
preocupada o té por, la música l’ajuda a tornar a la calma.
En aquesta ocasió, Shiwa, que és la seva cançó preferida,
l’ajudarà a afrontar un repte i l’acompanyarà en un somni que
li farà viure una gran aventura.

O
O

A partir de 4 anys.
Entrada lliure.

MARÇ 2022
L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Bellvitge

Precisament així

(Basat en la vida i obra de Rudyard Kipling)
A càrrec de Sandra Rossi
Dijous, 3 de març, a les 18 h
El senyor Rudyard tenia el cap ple de contes i es divertia d’allò
més escrivint-los. Li encantaven les històries de fa molt
temps, quan els ocells tenien dents, els animals parlaven,
els arbres cantaven, les pedres caminaven i els elefants no
tenien trompa... Elefants sense trompa?

O
O

A partir de 3 anys.
Entrada lliure.

TITELLES

Centre Cultural Santa Eulàlia

Las aventuras de la
família Ratón
A càrrec de Cia. Titelles Naip

Dissabte, 5 de març, a les 18 h
A partir d’un conte extraordinari de Jules Verne, hem vestit un
espectacle que explica les aventures d’una família de ratolins,
però sobretot les peripècies que passa la filla “ratolina” per no
casar-se amb un príncep malcarat.

O

Entrada: 4 €

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Can Sumarro

El senyor Raspall

A càrrec de Laura Asensio
Dimecres, 9 de març a les 17.30 h
Per conèixer el món de Rodari.
Un conte amb joc de paraules, amb contes de Rodari a dins
del mateix conte. Parla de la sorpresa i del tresor que tots
portem a dins. Després del conte fem un joc per crear contes.

O
O

A partir de 4 anys.
Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL DIA DE LA DONA Biblioteca Central Tecla Sala

Contes arrugats

A càrrec de Patricia McGill
Dijous, 10 de març a les 18 h
Peripècies de mares i filles, àvies i netes. Històries que
travessen boscos, creuen mars i s’enfilen amunt a cercar
aventures.

O
O

Infants a partir de 5 anys.
Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca la Bòbila

Contes de la Lluna

A càrrec de Clara Ribatallada
Dimarts, 15 de març a les 18 h
Sessió de contes pensada per als més menuts que combina
contes, poemes, cançons i jocs de falda al voltant de la lluna.

O
O

Per a infants de 0 a 4 anys.
Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca la Florida

Travelling around the world

A càrrec de Núria Clemares
Dimecres, 16 de març, a les 17.30 h
Llegendes de diferents llocs del món, amb suport de
kamishibai.

O
O
O

Sessió en anglès.
A partir de 6 anys.
Entrada lliure.

TITELLES

Centre Cultural Santa Eulàlia

Pinotxo

A càrrec de Cia. Titelles Vergés
Dissabte, 19 de març, a les 18 h
La història comença el dia que Gepetto, un simpàtic i alegre
vellet que sempre ha somiat amb tenir un fill, treballa una
fusta que acaba prenent forma de ninot. Aquest titella
demostra estar viu i ser molt desobedient.

O

Entrada: 4 €

ESPECTACLE INFANTIL

Auditori Barradas

El viatge de l’elefanta Sara
A càrrec de Lady Albergínia i el senyor Patata

Diumenge, 20 de març, a les 12 h
El viatge de l’elefanta Sara és un espectacle musical que ens
transporta al món de les emocions i la imaginació. A un món
on tot és possible. El conte és un recorregut per les emocions
dels personatges: la timidesa, la valentia, la felicitat, l’enuig...

O
O

Recomanat a partir de 3 anys.
Entrada: 9 €

CONTE I TALLER DE MEDITACIÓ

Biblioteca Central Tecla Sala

La guerrera Lola Menta
y la ciudad de hombies
A càrrec de Carla Salvatierra

Dimarts, 22 de març, a les 18 h
En Delfi i la seva família, per una llegenda que li va explicar
la seva àvia, coneixen la guerrera Lola Menta mentre lluiten
per la supervivència del seu germà i de la seva ciutat on,
davant de la tirania d’un ambiciós rei que tala arbres i vida,
les persones estan emmalaltint, convertint-se en “hombies”.
Entrada lliure.

O

ESPECTACLE INFANTIL + TALLER

Biblioteca Central Tecla Sala

La família de les
germanes Algaba
A càrrec de La Boia Teatre
Dissabte, 26 de març, a les 11.30 h
Aquesta és la historia de dues germanes, la Joana i la
Mariona. Una d’elles haurà d’explicar a la classe que té dues
mares. Per fer-ho rebrà l’ajuda d’una amistat molt especial,
l’Adri, un mosquit verd que ve del planeta Verd i serà qui li
donarà la joguina perfecta per demostrar que hi ha 83.521
tipus de famílies diferents al planeta Terra.

O
O

A partir de 4 anys.
Entrada lliure.

TALLER DE NATURA

Parc de Can Buxeres

Land Art

Diumenge, 27 de març, a les 11 h
El land crea obres artístiques amb elements naturals de
l’entorn més proper, afavorint el contacte i connexió dels
nens i nenes amb la natura. A la vegada, és una activitat
creativa que vincula l’art amb les emocions.

O
O

Punt de trobada: Masia de Can Riera.
Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Plaça d’Europa

El ratolí Frederick

A càrrec de Clara Gavaldà
Dimarts, 29 de març, a les 18 h
La història de dos ceps, en Merlot i en Picapoll, d’un rei que
tenia el nas vermell i d’un pagès de vinya a qui un senglar
se li volia menjar el raïm son els tres contes que configuren
aquesta sessió que ens apropa al món de la vinya i del vi.

O
O

A partir de 4 anys.
Entrada lliure.

L’HORA DEL CONTE

Biblioteca Josep Janés

Menú de contes per a menuts
A càrrec de Martha Escudero

Dimecres, 30 de març, a les 17.30 h
Contes que parlen de cuina, d’ingredients, de receptes,
d’estris. Contes acumulatius i amb fórmules repetides molt
adequats per a petits paladars. Per la posada en escena, la
narradora es va vestint de cuinera i va “abocant” els contes
narrats dins una olla.

O
O

Per a infants de 3 a 6 anys.
Entrada lliure.

ABRIL 2022
TITELLES

Centre Cultural Santa Eulàlia

La llegenda de Sant Jordi
A càrrec de Cia. Tian Cusidó
Dissabte, 2 d’abril, a les 18 h
Un drac ferotge arriba a la vil·la de Montblanc i atemoreix a
la població. La Princesa de Montblanc emprèn un viatge per
a buscar al cavaller Jordi de Capadòcia per tal que els salvi
del drac.
Adaptació republicana de la llegenda clàssica on la princesa
té un paper actiu en la història.

O

Entrada: 4 €

PROTOCOL COVID-19
Per tal de complir amb les mesures sanitàries i garantir la seguretat del
públic assistent en els nostres equipaments municipals, 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, llevat de les excepcions corresponents.
• Per tal d’evitar aglomeracions i evitar el contacte amb el personal de
l’equipament 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.
• Als equipaments municipals, 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.).
• 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.

