
Programació 2019-2020

Espectacles familiars 
accessibles

Districtes de l'Eixample, les Corts i Sant Andreu 

9 d’octubre de 2019
Presentació de la temporada 2019-2020 
d’Espectacles Familiars Accessibles 
Espectacle de clown i màgia
A càrrec de la companyia La Xicana
Edat: Públic Familiar
Lloc: SAT! Sant Andreu Teatre c/ Neopàtria, 54 (Sant Andreu) 
Hora: 18 h

13 d’octubre de 2019
El ratolí Pérez 
A càrrec de la companyia Tutatis Produccions
El ratolí Pérez és l’habitant d’un formatge gegant que ha de combatre les entremaliadures 
de la Càries, un monstre pelut que vol fer malbé les dents dels més menuts. En Pérez necessita 
aquestes dents caigudes per poder fer la feina més important del món dels ratolins: aconseguir 
que la lluna brilli cada nit. Actors i titelles ens portaran a mons en miniatura a través 
d’una aventura que tracta valors com ara l’amistat i els bons hàbits, com el de la higiene bucal.
Edat: a partir de 2 anys
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde c/ València, 302 (Eixample) 
Hora: 12 h
Per a més informació consulteu el web del Centre Cultural La Casa Elizalde: www.casaelizalde.com

24 de novembre de 2019
El carreró de les bruixes
A càrrec de la companyia Poca Cosa Teatre
Han fet fora les bruixes de tots els pobles de Catalunya i s’han instal·lat al carreró de les Bruixes 
de Cervera. A cada casa, n’hi viu més d’una i totes i cadascuna d’elles té una història per 
explicar-nos. Però per poder viure-hi, has de ser bruixa professional! La bruixa Estruga arriba 
amb la intenció de passar les proves per poder quedar-s’hi, però té la mala sort d’arribar just 
el Gran dia! I, per postres, a diferència de totes les altres, ella canta òpera. Com s’ho farà?
Edat: a partir de 4 anys
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas 
c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 (Les Corts)
Hora: 12 h
Per a més informació consulteu el web del Centre Cívic Tomasa 
Cuevas: www.ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas



14 de desembre de 2019  
La Jana i els tres ossos
A càrrec del Centre de Titelles de Lleida

És una versió del conte popular La Rínxols d’Or. L’escenografia ens evoca una botigueta 
on es despatxen contes i en la qual els titelles es converteixen en joguines en mans dels 
manipuladors. La narració es basteix de cançons i d’ombres que creen un clima màgic i tendre 
per als infants. Un espectacle ideal pels més menuts amb titelles de fusta, una treballada 
escenografia, cançons participatives i dos titellaires que donen vida a set personatges.

Edat: a partir de 2 anys
Lloc: SAT! Sant Andreu Teatre c/ Neopàtria, 54 (Sant Andreu) 
Hora: 17.30 h
Per a més informació consulteu el web del Sant Andreu Teatre: 
www.sat-teatre.cat

11 de gener de 2020
Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol 
A càrrec de la companyia La Pera Llimonera

Dos venedors ambulants ens expliquen la història d’un bolet i d’un esquirol que, a causa de la 
guerra, emprenen una gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure. Baobab és un 
homenatge a totes aquelles persones a qui la violència dels conflictes armats ha obligat a deixar 
casa seva. Premi Públic al Millor Espectacle de la Mostra d’Igualada 2019 i Premi Xarxa Alcover 
al tractament que fa de la temàtica de la guerra i de la immigració, la posada en escena, l’humor 
i el llenguatge emprat.

Edat: a partir de 5 anys
Lloc: SAT! Sant Andreu Teatre c/ Neopàtria, 54 (Sant Andreu)
Hora: 17.30 h
Per a més informació consulteu el web del Sant Andreu Teatre: 
www.sat-teatre.cat

26 de gener de 2020 
Joc de cadires
A càrrec de la companyia Cal Teatre

Una família s’asseu a taula. Cadascú ocupa la seva cadira i el seu lloc, com s’ha fet sempre. 
I ningú es pregunta qui li va assignar aquest lloc ni perquè, com passa amb les coses que 
simplement són «així». Però què passaria si un dia algú s’assegués en un lloc diferent al que 
li toca? Joc de cadires parla sobre la relació entre les persones i les cadires, i com el lloc que 
ocupem condiciona el nostre punt de vista: tot depèn de la cadira des de la qual es miri.

Edat: a partir de 5 anys
Lloc: Envelat de la Festa Major de Sant Antoni av. Mistral  (Eixample)
Hora: 17.30 h
Promou: Centre Cívic Cotxeres Borrell



29 de març de 2020
El silenci d’Hamelín
A càrrec de Farrés brothers i cia.

Què passaria si al conte del famós flautista hi hagués una nena sorda? 
La Clara i el Bruno són germans. Són dos dels nens que van viure allò que va passar a la ciutat 
d’Hamelín. Ara ja són grans i un personatge estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. 
De vegades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ particular, silenci... i els avantatges de tenir 
desavantatges. Un espectacle al voltant de les altres capacitats i les coses que no es diuen... 
que acaben surant a la superfície.  

Edat: a partir de 8 anys
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 (Les Corts)
Hora: 12 h
Per a més informació consulteu el web del Centre Cívic Tomasa Cuevas: 
www.ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

17 de maig de 2020
Cösmix
A càrrec de la companyia Teatre Mòbil

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants arriben a l’escenari programats per fer riure. 
Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: fan música impossible, 
fan teatre reciclàssic, fan l’animal i, fins i tot, ens avancen el futur en viu i en directe.  

Edat: públic familiar
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas  c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 (Les Corts)
Hora: 12 h
Per a més informació consulteu el web del Centre Cívic Tomasa Cuevas: 
www.ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

5 d’abril de 2020 
Pendent de programació
Edat: a partir de 3 anys
Lloc: Centre Cultural La Casal Elizalde c/ València, 302 (Eixample)
Hora: 12 h
Per a més informació consulteu el web del Centre Cultural La Casa Elizalde:
www.casaelizalde.com



Tots els espectacles disposen dels serveis 
d’accessibilitat a la comunicació següents:

Audiodescripció

Intèrpret en llengua de signes (LSC)

Subtitulació en pantalla

Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduida

Visita anticipativa i tàctil, 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle
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