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INFORMACIÓ

Tots els espectacles comencen a les 12 h. 
Preu de l’entrada: 2,30 € per persona (excepte si s’especifica el contrari) 
No es permetrà l’entrada a la sala un cop començat l’espectacle.

ADREÇA

Centre Cívic El Sortidor
Pl. del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona
Tel. 934 434 311 · Fax 934 412 837
bcn.cat/elsortidor
ccelsortidor@bcn.cat
Metro: Poble-sec (L3) i Paral·lel (L2 i L3)
Autobusos: 20, 37, 64, 121 i D20

Sala Pepita Casanellas 
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona
Tel. 932 563 730
bcn.cat/cccasadelrellotge
info@casadelrellotge.net
Autobusos: 13, 37, 109, 125, V3, H12 i H16

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs 
C. del rector Triadó, 53 · 08014 Barcelona 
Tel. 934 230 440 · Fax 932 892 093
cotxeres-casinet.org
Metro: Sants Estació (L3 i L5), Tarragona (L3) i Hostafrancs (L1)
Autobusos: 27, 44, 50, 78, 109, 115, D20 i V7 
Renfe: Estació de Sants 

Casinet d’Hostafrancs

Districte de
Sants-Montjuïc 
bcn.cat/sants-montjuic

ESPECTACLES 
INFANTILS

Centres Cívics 
de Sants-Montjuïc

CC El Sortidor
CC Casa del Rellotge - Sala Pepita 
Casanellas
CC Casinet d’Hostafrancs

Octubre - Desembre 2014

HEIDI
Diumenge 28 de setembre

Cia. Magatzem d’Ars
Adaptació breu de la història de la 
Heidi. Narra la seva infància feliç 
a les muntanyes amb el seu avi, 
el seu amic Pedro i els animalets 
(la vaqueta, els ocellets, els co-
nillets…) i com la seva tieta Dete 
l’enganya per anar a viure a la 
ciutat. 

EL LLEPAFILS
Diumenge 26 d’octubre
Teatre familiar 

Cia. Teatre al Detall
En Lluïset no vol menjar res de res! 
només PATATES FREGIDES! Els 
seus dos cuiners particulars: en 
Llòfia i l’Olivia li han de tenir l’àpat 
a punt i fer-lo esmorzar, dinar i so-
par!!!! És una tasca molt dura, cui-
nar per aquest marrec llepafils... 

EL SOLDADET 
DE PLOM
Diumenge 16 de novembre
Teatre familiar

Cia. Festuc Teatre S.L.
Mai ningú ha vist, ni veurà, un 
soldadet tant valent. Amb una 
sola cama és capaç de donar 
la volta al món en un vaixell de 
paper, desafiant enormes rates 
i enfrontant-se a grans perills 
marins; i tot per amor, per po-
der tornar a veure aquella ba-
llarina de paper que un dia li va 
robar el cor.



Sala Pepita Casanellas - Matinals per a tota la famíliaCentre cívic El Sortidor

L’ARBRE DE LA VIDA 
Dissabte 4 d’octubre 
Espectacle recomanat per a 
infants de 6 mesos a 3 anys.

Aboon teatre
“Shin hey aleph mem reich” són 
les paraules màgiques que obren 
el bagul de la creació. De la mà de 
les geometries essencials, viatgem 
a cinc móns diferents on regnen 
el foc, l’èter, l’aire, l’aigua i la terra 
amb els seus colors i sons. L’obra 
connecta l’espectador al propi 
imaginari per viure un únic i origi-
nal viatge, el seu. Amb una estètica 
molt sensorial, l’Arbre de la Vida 
ens transporta a la pau i la calma 
que es viu en el món dels nadons. 
L’espectacle obre una finestra al 
màgic procés de la creació. Parla 
de la vida i la mort en moviment 
continu, de la voluntat i la passió 
de viure, del buit i el desconegut, 
de les idees i la possibilitat de viure 
el present i entregar-se, i de la di-
versitat en la manifestació.

LA PALLASSA 
MANDARINA I LA 
BONA ALIMENTACIÓ
Dissabte 18 d’octubre
Espectacle recomanat per a 
infants de 4 a 12 anys. 

Lapsus espectacles
Animació, clown, música i 
màgia.
La Mandarina té un llibre de cui-
na que conté tots els ingredients 
naturals per fer menjars suculents, 
però en l’obrir-lo i mostrar-lo... es-
tarà buit! 
Les receptes de cuina i els ali-
ments han marxat lluny perquè 
creien que ja no els necessitàvem 
ja que poques vegades es cuina 
a casa. Amb unes passades i pa-
raules màgiques tornaran a casa i 
ens regalaran el seu sabor i color 
per fer bons menjars casolans. A 
partir d’aquest moment la pallassa 
Mandarina cuinarà, amb l’ajuda de 
la seva amiga Carlota, una de les 
receptes del llibre. 

CONTEM CONTANT 
CONTES
Dissabte 25 d’octubre 
Espectacle per a tots els 
públics. 

VadeContes
Contes musicats
VadeContes és un col·lectiu de 
rondallaires de l’ull viu amb un 
bagatge de milers de sessions de 
contes a les maletes per fer-nos 
passar una estona molt divertida 
i entretinguda. Ens presentaran 
Contem contant contes, contes 
populars catalans adaptats per ells 
mateixos com, El drac de Banyo-
les, La flor romanial, El gall de les 
botes grogues i El peix Nicolau. 
Gratuït amb motiu de la celebració 
del V Festival de narració oral Un 
munt de mots. 

EL MÓN DE LA 
MARTINA
Dissabte 8 de novembre
Espectacle recomanat per a 
infants de 2 a 7 anys.

La Sala, escola de música
Concert a quatre mans.
Un conte-concert visionat, on tots, 
pares, mares, nens i nenes po-
dran gaudir de les aventures de la 
Martina i de les grans obres dels 
compositors més importants de la 
història de la música clàssica. Vine 
a gaudir del conte-concert El món 
de la Martina. 
A càrrec de Virgínia Blanch i Mòni-
ca Trueba, professores de l’escola 
de música del Poble-sec, La Sala. 

EL CIRC DE LES 
PAPALLONES
Dissabte 22 de novembre 
Espectacle recomanat per a 
infants a partir de 4 anys.

Antonella D’Ascenzi
Titelles i música
Hi ha llocs encantats on el temps 
no existeix i els somnis romanen 
indefinidament. Arysha viu en un 
d’aquests llocs on crea somnis, 
immòbil com una antiga estàtua. 
És el lloc del record, on ella somia 
el passat del circ, la màgia i la mú-
sica d’un vell violí d’aquell temps. 
Només els infants la poden des-
pertar i viure un viatge de la fan-
tasia que té les seves arrels en la 
tradició oral gitana, espanyola i ita-
liana. El Circ de les Papallones és 
una obra infantil que roda al voltant 
de la poesia del circ. 
Gratuït en commemoració del Dia 
Internacional contra la violència de 
gènere. 

ELS BUFAFLAIRES
Diumenge 12 d’octubre
Edat recomanada: a partir dels 
3 anys 

Música i sentits a càrrec de La 
Botzina
Un concert per a quintet on des-
cobrirem el món dels sentits a tra-
vés de la música: el tacte, a través 
d’instruments de percussió amb 
els quals farem diferents accions 
amb les mans; la vista, des de 
l’òptica de l’audiovisual; l’oïda, per 
l’acció de la música; el gust, amb 
un tast ben original, i l’olfacte, per 
un conte que ens lliga el concert 
i que ens convidarà a flairar dife-
rents fragàncies. 

TEA TIME MAGIC 
SHOW
Diumenge 26 d’octubre 
Edat recomanada: a partir dels 
6 anys 

Espectacle de màgia visual a 
càrrec del Mag Txema
Una proposta escènica per sor-
prendre. Aparicions, desaparici-
ons, manipulacions... Il·lusions que 
transformen la realitat. Històries de 
fantasia que fan viatjar el públic per 
un món imaginari.

ÓSSET MEU 
Diumenge 16 de novembre 
Edat recomanada: per a nens 
i nenes d’entre 0 i 3 anys. 
Aforament limitat

Espectacles sensorial interactiu 
a càrrec de Bruc Brothers Com-
pany
Jugant i cantant, els personatges 
d’aquest conte troben un ósset. 
De seguida l’estimen i ell no els vol 

deixar. Però hi ha un temps per a 
tot i després d’abraçades i ma-
nyagues toca desenganxar-se per 
anar a explorar el món! I explorar 
el món vol dir descobrir molt sons 
i llenguatges! 

NYMIO: HISTORIAS 
MÍNIMAS CONTADAS 
A MANO
Diumenge 30 de novembre 
Edat recomanada: a partir dels 
3 anys 

Teatre gestual i titelles a càrrec 
de la Cia. Zero en conducta
Un somni que vol despertar el seu 
somiador. Un nàufrag que espera 
ser rescatat i mentrestant gaudeix 
de la seva condemna. Un moment 
en la ment d’algú que es lliga els 
cordons. Un prestidigitador que és 
prestidigitador. I un nen que, com 
que no pot volar, aprèn a ballar per 
poder tocar el cel. Nymio no és ni 
més ni menys que això. Històries 
sense importància comptades per 
personatges a la seva altura.

PETITS PRÍNCEPS
Diumenge 21 de desembre 
Edat recomanada: a partir dels 
3 anys 

Música en viu, dansa, teatre i 
circ a càrrec de Mini MuMusics
Espectacle dedicat a tots els in-
fants del món: als que existeixen 
físicament … i a tots aquells altres 
petits que habiten dins l’ànima 
d’una persona adulta. Un espec-
tacle poètic i sensible que diver-
teix menuts i grans. A la Clara li 
agrada badar i taral·lejar melodies. 
Fer pampallugues amb les mans 
i deixar-se endur onades amunt, 
onades avall. La Clara juga, balla, 
somnia i creix de la mà de tots 
aquells que la vulguin acompanyar. 
Fins i tot el bidó que li feia de ca-
dira també comença a giravoltar… 

CONTE DE NADAL
Dissabte 13 de desembre 
Espectacle familiar recomanat 
per a tots els públics.

Alehop produccions
Titelles
Espectacle d’animació, música, 
nadales i uns divertits titelles que 
ens explicaran la història del se-
nyor Scrooge, un home avar que 
odia el Nadal i que rep la visita d’un 
esperit que el fa viatjar en el temps. 
Hi trobareu molt d’humor, gags 
molt divertits i jocs que es barre-
gen dins la història per fer-la més 
amena i entretinguda. Divertidís-
sima adaptació de la novel·la de 
Charles Dickens.

Obertura de portes i venda d’entra-
des a partir de les 11.45 h.


