
ESPECTACLES INFANTILS I CINEMA

Venda d’entrades a la taquilla de la Sala La Cate el mateix dia.
—
HORES DEL CONTE
BIBLIOTECA FAGES DE CLIMENT DE FIGUERES

Totes les activitats són gratuïtes i es realitzaran a la Sala d’actes.
L’aforament a la Sala d’actes és limitat.
—

DIUMENGE 25 DE GENER. 12.00 H. PISTA DE LA CATE
EL POT PETIT I LA MELMELADA BAND
CIA. EL POT PETIT

En Pau i la Jana, dos personatges molt divertits, vénen acompanyats de la 
Melmelada Band, una banda de músics amb un gust molt especial amb qui 
amb la seva música en directe organitzaran una festa, una hora de diversió 
assegurada a ritme de moltes cançons que faran ballar petits, grans i... 
mitjans. 
Idea i guió: Siddartha Vargas, Helena Bagué i Josep Rovira Direcció: El Pot Petit 
Música: El Pot Petit Guitarra i veu: Siddartha Vargas Veu: Helena Bagué Bateria: 
Pau Oliver Baix: Sergi Casademont Vestuari: Mia Fontclara Titelles: Alberto Merino 
Durada: 1 h Edat: públic familiar Gratuït.

DIUMENGE 1 DE FEBRER. 18.00 H. SALA LA CATE
UN BOSC DE CAMES
FARRÉS BROTHERS

Una nena es perd entre la multitud, en una estació de tren on el tren fa 
tard, per exemple. La gent comença a omplir l’andana, es posa neguitosa, 
s’acumula pels passadissos subterranis… i ella només veu cames. Cames 
llargues, cames primes, cames gruixudes, cames amb pèls –o sense–, cames 
atlètiques, cames esquifides, cames amb varius… No troba les del seu pare 
enlloc. I justament avui, que era el seu primer viatge en tren! 
Intèrprets: Mariona Anglada, Ada Cusidó i Pep Farrés Direcció: Jordi Palet i Puig 
Escenografia i disseny de titelles: Alfred Casas Música: Jordi Riera Durada: 50 min 
Edat: a partir de 3 anys Preu: 5 €. Membres del Club Els Tits i socis de La Cate, 3 € 
(descompte no aplicable als adults). Venda d’entrades anticipades a la taquilla del Teatre 
Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.com, i el mateix dia de la funció a  la 
taquilla de la Sala La Cate.

DISSABTE 7 DE MARÇ. 18.00 H. SALA LA CATE
MENUDA
TITELLES
L’ESTENEDOR TEATRE 

La Berta està farta que li diguin “Menuda”, farta de no poder arribar ni al 
prestatge on hi ha el pot dels caramels, ni a la taula, i de no poder veure mai 
les parades del mercat quan acompanya l’avi Emili a comprar. Ell sempre li 
diu que cadascú és com és, però que tothom pot acomplir els seus somnis 
si s’esforça per aconseguir-ho. La Berta només té un somni impossible: 
despertar-se al matí i ser gran. Un dia un cop de vent li farà emprendre 
un camí que la durà a fer un llarg viatge. En tornar, després de conèixer 
personatges ben curiosos i de viure aventures fantàstiques, la Berta s’haurà 
fet més gran i, fins i tot, una mica més alta.
Direcció: David Laín i Anna Albiol Música original: Pep Pascual Vilapua 
Interpretació musical: Pep i Max Pascual Disseny i construcció: David Laín Devant 

Disseny titelles i construcció: Marga Carbonell Roger i Mònica Pes Coca Durada: 50 
min Edat: de 3 a 8 anys, públic familiar Preu: 5 €. Membres del Club Els Tits i socis 
de La Cate, 3 € (descompte no aplicable als adults). Venda d’entrades anticipades a la 
taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a  www.figueresaescena.com, i el mateix dia de 
la funció a  la taquilla de la Sala La Cate.

DIUMENGE 12 D’ABRIL. 18.00 H. SALA LA CATE
PIANISSIMO CIRCUS
CIRQUET CONFETTI

Un piano de cua i dos pallassos, l’Albert i la Serafina, fan que un concert 
per a tots els públics es converteixi en un espectacle de clown. Cada número 
pren l’excusa de la interpretació en directe d’un tema musical o coreogràfic, 
embolicat amb grans dosis d’humor.
Pianista: Albert M. Carbonell Pallassa: Anna Confetti Direcció: Miner Montell i 
Cirquet Confetti Tècnic: Jordi Llongueras Durada: 60 min Edat: públic familiar a 
partir de 3 anys Preu: 5 €. Membres del Club Els Tits i socis de La Cate, 3 € (descompte 
no aplicable als adults). Venda d’entrades anticipades a la taquilla del Teatre Municipal 
el Jardí i a www.figueresaescena.com, i el mateix dia de la funció a  la taquilla de la 
Sala La Cate.

DIUMENGE 19 D’ABRIL. 18.00 H. SALA LA CATE
PERE I EL LLOP
Quintet Frontela
FAMILIAR 
JOVENTUTS MUSICALS DE FIGUERES

L’any 1936 Sergei Prokòfiev creà Pere i el llop, un conte musical per a 
nens basat en animals en què cadascun era representat per un instrument 
diferent. Des d’aleshores, Pere i el llop s’ha convertit en un clàssic 
imprescindible arreu del món. El Quintet Frontela ens ofereix una versió 
insòlita per a quintet de vent que manté tota la frescor de la composició 
original.
Intèrprets: Pere Sansó (flauta), Vicent Salvador (oboè), Àlex Villanueva (clarinet), Marc 
Moragues (trompa), Josep Casadellà (fagot) i Laura Pla (actriu i narradora) Direcció 
escènica: Albert Massanas Escenografia: Sarah Bernardy Preu: 5 €. Membres del Club 
Els Tits i socis de Joventuts Musicals de Figueres, 3 €. Venda d’entrades anticipades a la 
taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.com, i el mateix dia de 
la funció a la taquilla de la Sala La Cate.

DIUMENGE 26 D’ABRIL. 18.00 H
TEATRE MUNICIPAL EL JARDÍ
PATATU
ÚNICS PRODUCCIONS
TEATRE MUSICAL
FIRES I FESTES DE LA SANTA CREU

Àngels Bassas, una actriu de teatre, cinema i televisió que segur que 
coneixeu, feia el que fan tantes mares: dur el seu fill a escola cada dia. Ella, 
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però, s’inventava històries per tenir-lo entretingut pel camí. De les històries 
que imaginava va néixer un personatge mig pagès i mig pallasso, en Patatu, 
que va acabar inspirant un seguit de llibres. Ara arriba a l’escenari en un 
patatuespectacle per als més petits de la casa.
Intèrprets: Moi Aznar, Ramon Balasch, Toni Figuera, Àngels Bassas, Aina Quiñones 
i Cris Vidal Direcció: Àngels Bassas Direcció escènica: Benjamí Conesa Direcció 
artística: Lluís Juanet i Àngels Bassas Direcció musical: Ramon Balasch Durada: 60 
min Edat: a partir de 4 anys Preu: 5 €. Membres del Club Els Tits i socis de La Cate, 3 
€ (descompte no aplicable als adults). Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal 
el Jardí i a www.figueresaescena.com.

DIJOUS 30 D’ABRIL. 12.00 H
PLAÇA DE JOSEP PLA
DESPISTATS
PEPA PLANA I TOTI TORONELL
FIRES I FESTES DE LA SANTA CREU

Assistim a un escenari partit en dos mons, dues meitats d’un sol cercle. 
Dues vides paral·leles que mai no es troben (és el que tenen les paral·leles). 
Són tan iguals que les seves ombres es confonen. Ell sovint s’emmiralla en 
el cul d’una cullera d’alpaca i a ella li agrada pintar-se els llavis d’un color 
vermell intens. Només la pèrdua del que més estimen els farà canviar el 
rumb, el seu dia a dia.
Intèrprets: Pepa Plana i Toti Toronell Direcció: Pep Fargas Música: Joan Bramós 
Durada: 50 min Edat: per a tots els públics Gratuït.

INFANTILS DE LA CATE

DIUMENGE 18 DE GENER. 18.00 H
SALA LA CATE
LLEPOLIES
JAUME BARRI

L’animador infantil Jaume Barri presenta el seu nou treball Llepolies, 
20 caramels musicals per a petits i grans. Aquest és el seu 10è treball 
discogràfic, una suma de temes propis, quotidians i familiars, amb lletres 
i estils molt diversos que intenten copsar les inquietuds, els dubtes i els 
sentiments dels infants i que juguen amb la poesia en el seu registre més 
entenedor. El resultat és un treball escrupolós en la mètrica i el llenguatge, 
amb estils musicals variats, ric en els arranjaments i valent a l’hora de 
proposar temàtiques sensibles.
Intèrprets: Veu i guitarra, Jaume Barri; bateria, Xef Vila; piano i teclats Marc Mas; 
baix contrabaix, Albert Vila. Preu: 3 €. Socis de La Cate, 2 €.

CINEMA INFANTIL SALA LA CATE

DIUMENGE 8 DE FEBRER, 18.00 H
EL MEU VEÍ TOTORO

Dues nenes, Satsuki i Mei, es traslladen a viure al camp mentre la seva mare 
es recupera d’una greu malaltia a l’hospital. En un bosc proper, les noies 
descobreixen l’existència d’éssers extraordinaris, els esperits del bosc, que 
només poden ser vistos per persones de cor pur.
Direcció: Hayao Miyazaki Durada: 86 min Preu: 3 €. Membres del Club Els Tits i 
socis de La Cate, 2 € (descompte no aplicable als adults). Venda d’entrades a la taquilla de 
la Sala La Cate el mateix dia.

DIUMENGE 17 DE MAIG, 18.00 H
EL NEN I EL MÓN

Patint l’absència del seu pare, un nen abandona el seu poble i descobreix un 
món fantàstic dominat per animals-màquina. Un retrat dels problemes del 
món modern vist a través dels ulls d’un infant.
Direcció: Alê Abreu Durada: 80 min Preu: 3 €. Membres del Club Els Tits i socis de 
La Cate, 2 € (descompte no aplicable als adults). Venda d’entrades a la taquilla de la Sala 
La Cate el mateix dia.

CICLE CINEMA INFANTIL
EN CATALÀ (CINC)

DISSABTE 24 DE GENER, 18.00 H
AMICS PER SEMPRE

Els animals de la granja Mullewapp viuen agradablement fins que reben 
la visita inesperada de Johnny Mauser, un ratolí que es converteix en 
l’habitant més popular i destrona al gall Franz. Quan un llop s’emporta 
l’ovella Núvol per menjar-se-la, Franz i el seu inseparable amic el porc 
Waldemar decideixen anar-la a rescatar, i s’emporten també en Johnny. 
Durant aquesta aventura descobriran que la seva fortalesa resideix en la gran 
amistat que els uneix.
Direcció: Tony Loeser i Jesper Moller Durada: 77 min Preu: 3 €. Membres del Club 
Els Tits i socis de La Cate, 2 € (descompte no aplicable als adults). Venda d’entrades a la 
taquilla de la Sala La Cate el mateix dia. 

DIUMENGE 15 DE FEBRER. 18.00 H
LES AVENTURES DE TINTÍN

Tintín, un jove periodista amb una curiositat insaciable, i el seu gos lleial 
Milú descobreixen que la maqueta d’un vaixell conté un enigmàtic i secular 
secret que han d’investigar. A partir d’aquest moment, Tintín es veurà 
assetjat per un personatge diabòlic, Ivan Ivanovitch, que creu que el jove 
ha robat un valuós tresor vinculat a un cruel pirata anomenat Rackham el 
Roig. Amb l’ajuda de Milú, del capità Haddock i dels maldestres detectius 

Dupont i Dupont Tintín viatjarà per mig món servint-se de la seva astúcia 
per burlar-se dels seus perseguidors i descobrir abans que ells el tresor.
Direcció: Steven Spielberg  Durada: 107 min Preu: 3 €. Membres del Club Els Tits i 
socis de La Cate, 2 € (descompte no aplicable als adults). Venda d’entrades a la taquilla 
de la Sala La Cate el mateix dia. 
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DISSABTE 24 DE GENER A LES 11.00 H. (+ 3 anys)
CONTES AMB MÚSICA

Amb la col·laboració de l’Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc.

DIVENDRES, 30 DE GENER LES 18.00 H. (- 3 ANYS)
NO VULL DORMIR
MERCÈ RUBÍ

Quan la son no vol arribar. Què podem fer? Qui ens pot ajudar? El pare, la 
mare, l’avi, l’àvia, la veïna, el psicòleg famós…
Això és el que un dia li va passar al petit ratolí quan la seva mare li 
cantava cançons de bressol i per més que cantava i cantava, el petit ratolí 
no volia dormir.
(Adaptació pròpia d’un conte de S. Marshak, acompanyada de cançons 
tradicionals i de bressol).

DISSABTE, 31 DE GENER A LES 11.00 H. (+ 3 ANYS)
NÚVOLS, ESTELS I CONTES DEL CEL
ALMA I LA MAR DE CONTES

En aquesta ocasió l’Alma ens explicarà quatre contes ennuvolats, on el sol, 
la lluna, l’aigua i el cel prenen protagonisme: El gat Sol; Buf, el gegant menja 
núvols; L’origen de l’arc de Sant Martí i La Nuvolina. De ben segur que petits 
i grans viurem en els núvols, si més no durant una hora ben divertida!

FEBRER

DIVENDRES, 27 DE FEBRER A LES 18.00 H. (- 3 ANYS) 
A CAU D’ORELLA, HISTÒRIES DOMÈSTIQUES
D’UN CIRC DE DRAP
CIA. LA TABOLA
 
El circ arriba a la ciutat amb tots els seus artistes. Un conill del barret, un 
mussol que canta sol, una nina amb cascavells i tot un seguit de cançons. 
Una cançó per a cada membre d’aquest veïnat tan especial que romandrà 
uns dies a la ciutat. 
Amb l’espectacle A cau d’orella mares, pares i nadons viuran una experiència 
conjunta que després podran seguir desenvolupant a casa.

DISSABTE, 28 DE FEBRER A LES 11.00 H. (+ 3 ANYS)
EL CIRC DE LES PUCES
CLARART ESPECTACLES

Imagineu-vos una vela de circ petita, petitíssima, minúscula, ínfima... 
només podria ser un circ de puces! Però a dins s’hi amaguen Madame 
Amulette, la vident; August Fonedís, l’escapista; Mijhail, el llançaganivets, 
i Rasputin, l’entomaganivets; Regina, la trapezista; Vartina, la maga... Un 
circ fantàstic i ple de contes!
(Les narracions estan basades en l’obra de Riki Blanco Contes puça).

MARÇ

DISSABTE, 14 DE MARÇ A LES 11.00 H. (+ 3 ANYS)
CONTES PER MENJAR-SE LA POR
OLGA CERCÓS

Una sessió per identificar els diferents tipus de por i com plantar-hi cara. 
L’Olga Cercós ens presentarà quatre contes ben divertits que ens ajudaran 
a conèixer les nostres pors i fer-hi una bona mossegada: I els monstres?, El 
llibre valent, Hi ha un cocodril sota el meu llit i El meu papà. 
Sessió de contacontes amb contes que formen part del projecte A punt 
de llegir, promogut per BibliotecAE (biblioteques de l’Alt Empordà).

DIVENDRES, 27 DE MARÇ A LES 18.00 H. (- 3 ANYS)
ELS SONS ROBATS
EVA GONZÁLEZ

Al bosc de Riudolç regna el silenci, però encara no és l’hora dolça en què 
tot dorm i calla. Els animals del bosc estan tristos: algú els ha robat els sons! 
Ben aviat la irrupció d’una medusa malvada i del tot impròpia del lloc 
descobrirà el seu joc: si els habitants del bosc volen recuperar els seus cants, 
hauran de resoldre un enigma.
Els sons robats és un conte pensat per als més petits, amanit amb cançons 
i endevinalles, un conte en què la llengua, la festa de les paraules, és la 
protagonista.

DISSABTE, 28 DE MARÇ LES 11.00 H. (+ 3 ANYS)
BORRISSOL I EL MÓN DELS COLORS
ALQUÍMIA MUSICAL

Conte musical que ens explica la història d’en Borrissol que viu en el 
Planeta Negre i Blanc. Empès per la seva curiositat, viatja damunt d’un 
estel fugaç fins al Planeta dels Colors. Allà descobrirà un nou món ple de 
color, l’amistat de la flor Gertrudis, la Cuca Xiruca, el Follet Coloraina, etc. 
A cada descobriment en Borrissol es va transformant per dins i per fora.


