


Dia 16 de novembre
D’11.00 h a 14.00 h 

Activitat a partir de 4 anys

Anem a Cal Titella 
  Trobareu un munt d’enginys i diferents 
maneres de fer titelles com teatrets de guant, 
ombres xineses, marionetes de fil, titelles de tija, 
de canut, de sobretaula, de dit... per a que cadascú 
pugui descobrir i gaudir dels ninots que més l’enamorin. 

Espectacle: El Patufet 
Sessions a les 11.00, 12.00 i 13.00 h.
Durada: 25 minuts
Als afores d’un petit poble de muntanya, hi ha 
una masia on hi viu un una família amb el seu fill; 
en Patufet. Un bon dia, volent ajudar a la mare i 
convençut que ningú el trepitjarà, decideix d’anar 
al poble a comprar safrà tot cantant; patim, patam, 
patum… Com acabarà aquesta història?
A càrrec de Galiot Teatre

Dia 23 de novembre
Activitat a partir de 2 anys

Circ sense límits
D’11.00 h  a 14.00 h 
A càrrec de Skacircus

Tallers de circ, jocs i bona música a ritme de 
ska, rock, reggae, soul...  Tècniques circenses com 
malabarismes: pilotes, anelles, maces, diàbolos, 
plats xinesos... Funambulisme: cable d’equilibris i 
slack line, equilibris senzills amb la bola d’equilibri, 
trapezi i també jocs psicomotrius pels més petits.



Espectacle: A pas de pallassa
Marta Gorchs de la Companyia Sifó

Sessions a les 11.00, 12.00. i 13.00 h.
Durada: 25 minuts
Una pallassa arriba amb el seu petit circ, porta a 
sobre tot el que li cal per explicar-nos la bella història 
del pallasso i la ballarina. Una història d’amor i circ 
narrada amb el cos i la paraula. Com obrir una petita 
capseta i veure, de cop, una mica de circ.

Dia 30 de novembre
Activitat a partir de 6 anys

Màgia màgica... Fèlix Brunet 
i els seus amics mags.
D’11.00 h a 14.00 h 

Tallers de Màgia Fàcil de 
Fèlix Brunet on podreu  

aprendre els millors 
trucs per poder 
impressionar als 
amics i familiars!
Trobareu jocs 
de mans, jocs 
matemàtics, jocs 
de mentalisme i 

alguna sorpresa!
Dos mags i una 

maga son els 
encarregats d’aquests 

tallers divertits i  participatius 
i sobretot molt màgics.

Espectacles: Màgia, 
llibres i fantasia
Sessions a les 11.00, 
12.00. i 13.00 h. 
Durada: 25 minuts
Cada un dels mags 
convidats ens portarà un petit 
espectacle que ens passejaran 
per mil racons de la màgia 
i de la imaginació.
A càrrec de Fèlix Brunet 
i els seus amics mags




