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L’oníric món de dins 
HOLOQUÉ

11 h Plaça de Can Rius

Espectacle breu de 15 minuts en què un 
actor-manipulador interactua amb titelles 
hologràfics. Una aventura que té lloc dins 
un teatret amb capacitat per a 16 persones 
construït amb materials reciclats i amb una 
estètica inspirada en la tradició inca.

Aquest espectacle es farà 5 cops al matí,  
i 5 cops a la tarda a partir de les 17 h

Nil i la casa de xocolata 
LA PANTOMIMA

11 h Residència Santa Susanna

En Nil és un nen molt trapella. Un dia va 
decidir tenir una aventura sense que els 
seus pares se n’adonessin, i es va perdre 
pel bosc fins que va trobar una casa 
fantàstica, feta de xocolata.

Pinotxo 
CAN NINOT. COMPANYIA TIAN CUSIDÓ. 

11 h Biblioteca

Espectacle amb titelles  
de sobretaula i ombres.

Podrem veure les aventures del Pinotxo,  
el nen de fusta,  que ens demostren que  
amb amor podem superar els entrebancs  
i que la mentida no ens porta enlloc.

Aforament limitat. Preu 1 €
Venda anticipada a la biblioteca

Taller de titelles 
TITELLES NAIP

De 10 a 14 h
Plaça de l’11 de Setembre



Matito 
CIA MATITO

17 h Sala Noble de Can Rius

Cada cop que en Matito intenta no fer  
res li passa alguna cosa que el desvia  
del seu objectiu: apareix un gos, el guarda 
d’ordre públic el condemna per saltar-se 
la llei, el Sr. Pasqual li fa traginar sacs,  
es transforma en dimoni, s’enfronta  
amb la mort i s’enamorarà de la Cinteta.

Aforament limitat. Preu 1 €
Venda anticipada al Museu Thermalia

Animalía 
PÀMPOL TEATRE

18 h Plaça de l’11 de Setembre

Tot està preparat per començar l’espectacle... 
però els actors no arriben. Les marionetes 
decideixen fer l’actuació amb l’ajut dels 
tramoistes. Representaran els números que 
elles van somiar. Un espectable amb actors, 
titelles, música i molt bon humor.

El Faune, el drac  
i el dimoni 
CIA EUDALD FERRÉ TEATRE

19 h Plaça de l’11 de Setembre

Tres històries enllaçades, narrades per un 
calderer ambulant que, per cridar l’atenció 
de la clientela, explica les aventures 
d’aquestes tres figures de l’imaginari 
popular i la mitologia mediterrània.

La Sireneta 
FESTUC TEATRE

12 h Plaça de l’11 de Setembre

Existia una ciutat de nacre i coral on vivia el 
rei tritó amb les seves filles, entre totes la 
més petita era la més bonica i tenia la veu 
més meravellosa de tot l’oceà, es deia Ona, 
però tothom la coneixia com la Sireneta.



12 h Plaça de l’11 de Setembre

En Muddy, un guitarrista de blues rodamon, i Ella, una  
titellaire, es guanyen la vida fent petits espectacles de carrer.  
Tots dos recorden i ens expliquen la història d’una petita lletera  
que, volent guanyar molts diners, va enredar alguns dels veïns  
de la zona.

El conte de la lletera  
trapassera
CIA RETOX
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La república  
dels contes
JORDI FONT

11 h Plaça de l’11 de Setembre

Fent un tomb per la república  
dels contes descobriràs un munt 
d’històries d’amor, aventures, guerres, 
alegria, por, fantasies… acompanyat 
per oques escaladores, princeses  
pacients, peixos artistes, serps  
gegants i flors increïbles. 



17 h Plaça de Can Rius

Kumulunimbu és una història 
d’amistat entre una nena i un  
núvol, que parla sobre la valentia, 
la injustícia, les migracions i la 
permanent esperança dels seus 
protagonistes. Un espectacle 
que captiva els més petits i com 
mou els més grans.

Espectacle amb capacitat  
per a 100 persones.

Kumulunimbu
CIA ORTIGA

19 h Plaça de l’11 de Setembre

Amb aquests dos personatges,  
i ajudats de cançons, us convidem 
a viatjar per totes les estacions  
de l’any: quan les fulles dels 
arbres canvien de color i cauen, 
quan comença a nevar i quan 
tornen a cantar els ocells amb 
l’arribada de la primavera.

La cigala i la formiga
XIP XAP

Els amics del gat Adrià, una tortuga, 
un elefant, un corb i un drac fan un 
viatge per les estacions de l’any i els 
valors de l’amistat. Què faran amb 
tantes fulles a la tardor? I a l’hivern 
amb tanta neu, podran fer un ninot 
entre tots? L’Adrià no troba casa 
seva. Com ho farà?

El gat Adrià
BINIXIFLAT

18 h Plaça de l’11 de Setembre
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