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Animalets
Galiot, teatre de titelles

Diumenge, 5 de febrer, a les 18 h
Centre Catòlic

La Bella Dorment
Companyia Clawn de Clown

Diumenge, 12 de febrer, a les 18 h
Auditori la Torrassa

Pam i Panky  
i els drets de la infància

Alaigua Teatre
Diumenge, 4 de març, a les 18 h

Centre Catòlic 

TEATRE DEL CENTRE CATÒLIC / AUDITORI LA TORRASSA

Els clownductor’s
Clown’s factory

Diumenge, 11 de març, a les 18 h
Auditori la Torrassa

Súper R
Associació Catalana de Teatre Educatiu

Diumenge, 22 d’abril
Centre Catòlic (12 h)

Auditori la Torrassa (18 h)

La Bella Dorment
Companyia Clawn de Clown
Diumenge, 6 de maig, a les 18 h

Centre Catòlic 

Monstres
Companyia ZiPit

Diumenge, 13 de maig, a les 18 h
Auditori la Torrassa
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Teatre  
per a tota la família

Febrer de 2012
Diumenge, 5 de febrer, a les 18 h

Centre Catòlic

Galiot, teatre de titelles, presenta: 

Animalets
Enmig del bosc hi viu el senyor Natura. 
El gall serà l’encarregat de despertar el 
Sol i, a poc a poc, els diferents animals 

que hi viuen començaran a sortir. L’elefant es beurà tota 
l’aigua de l’aiguamoll, però amb l’ajut dels animalets 
intentaran solucionar-ho. Al cap d’una estona, enmig 
del públic, una papallona arribada del país del núvol 
portarà la pluja. De mica en mica sortirà el cargol, el 
qual, amb una cançó, ens portarà dalt de la muntanya. 
El mussol s’encarregarà de despertar la Lluna, perquè 
s’ha fet fosc al bosc del senyor Natura.

Durada: 50 minuts

Diumenge, 12 de febrer, a les 18 h
Auditori la Torrassa

La companyia Clawn de Clown presenta: 

La Bella Dorment
Una fada malvada llança un malefici a una 
princesa: “Abans dels setze anys et punxaràs 
amb un fus i moriràs”. Una altra fada 
aconsegueix atenuar l’encanteri: “En punxar-
te, quedaràs adormida durant cent anys i et 
despertarà un petó del Príncep Blau”. 

La companyia Clawn de Clown fa una versió original 
i divertida d’una Bella Dorment que desperta en 
l’actualitat i no troba res del que deia el conte. Això sí, 
el petó del príncep l’aconseguirà un cop vençuts uns 
quants obstacles. En aquest espectacle multidisciplinari 
es fan servir tècniques de clown, cant, acordió diatònic 
i ombres.

Durada: 50 minuts

Març de 2012
Diumenge, 4 de març, a les 18 h

Centre Catòlic

Alaigua Teatre presenta: 

Pam i Panky  
i els drets de la infància

La Pam i la Panky són dues veïnes que 
comparteixen una circumstància: quan la 
Panky es banya, la Pam es queda sense aigua. 
La solució no és fàcil, i la Pam farà mans i 

mànigues per solucionar-ho per mitjà de tot un seguit 
d’històries que l’ajudaran a aconseguir el seu objectiu. 
La cosa, però, no serà gens senzilla i estarà plena 
d’embolics i riures.

Durada: 50 minuts

Diumenge, 11 de març, a les 18 h
Auditori la Torrassa

Clown’s factory presenta: 

Els clownductor’s
Quatre amics agafen el cotxe per fer una 
excursió. Durant el trajecte, una sèrie 
d’incidències fan que el pilot s’enfadi 

amb la resta de companys, perquè observa que no el 
respecten com a conductor ni tampoc no respecten els 
vianants... Entre tots intenten esbrinar les normes de 
circulació i trànsit.

Durada: 50 minuts

Teatre per a tota la família

Abril de 2012
Programació extraordinària de l’Associació de teatre per 
a tota la família durant les Festes de Primavera

Diumenge, 22 d’abril
Centre Catòlic (12 h)

Auditori la Torrassa (18 h)

ACTE - Associació Catalana  
de Teatre Educatiu  

presenta l’estrena mundial de: 

Súper R 
Súper R, el superheroi més ecològic, 
lluita permanentment contra el seu malvat arxienemic, 
el doctor Residu, que vol acabar amb els recursos 
naturals del planeta Terra. Aquesta lluita els condueix a 
Reciclamolt, un petit poble on els ciutadans estan molt 
conscienciats en les 4 R: Reciclar, Reparar, Reutilitzar 
i Reduir. Ara, el malvat doctor Residu disposa d’un 
nou invent: una escopeta anul·ladora de la voluntat 
recicladora que farà que els habitants de Reciclamolt 
deixin de banda el reciclatge i es dediquin a embrutar 
a tort i a dret.
Una lluita aferrissada per a la preservació del planeta. 
Ho aconseguirà, en Súper R? 
Per mitjà de diverses escenes amb personatges 
secundaris, com el ciutadà miop, el pagès Anton, la nena 
maca i el rodamón, aprendrem a reciclar, reutilitzar, 
reduir i reparar, i sabrem quin benefici en podem treure, 
de tot això. Ah!, fent un petit viatge al passat, també 
coneixerem l’origen del malvat doctor Residu.

Maig de 2012
Diumenge, 6 de maig, a les 18 h

Centre Catòlic 

La companyia Clawn de Clown presenta: 

La Bella Dorment
Una fada malvada llança un malefici a una 
princesa: “Abans dels setze anys et punxaràs 
amb un fus i moriràs”. Una altra fada 
aconsegueix atenuar l’encanteri: “En punxar-
te, quedaràs adormida durant cent anys i et 
despertarà un petó del Príncep Blau”. 
La companyia Clawn de Clown fa una versió original 
i divertida d’una Bella Dorment que desperta en 
l’actualitat i no troba res del que deia el conte. Això sí, 
el petó del príncep l’aconseguirà un cop vençuts uns 
quants obstacles. En aquest espectacle multidisciplinari 
es fan servir tècniques de clown, cant, acordió diatònic 
i ombres.

Durada: 50 minuts

Diumenge, 13 de maig, a les 18 h
Auditori la Torrassa

Companyia ZiPit presenta: 

Monstres
La Nina ha sentit un plor a les golfes de casa 
seva. Curiosa i valenta, decideix esbrinar qui 
somica en aquell espai vell, atrotinat i misteriós, 
on mai no ha gosat entrar-hi. Hi descobrirà un 
munt de monstres! Monstres peluts, barbuts, 
de tots colors i humors! 
Aquesta obra ens farà viatjar a un món 
d’imaginació i fantasia on tot és possible: jugar amb la 
llum de la Lluna, volar amb un paraigua, nedar fins al 
fons de l’oceà, ballar, saltar i, sobretot, riure, riure molt.
Però, encara hi ha algú que plora... La Nina trobarà la 
manera de tornar-li el somriure.

Preu general dels espectacles: 6 euros
Informació i reseves: teatreinfantil.lh@gmail.com 

Ho organitza:

ASSOCIACIÓ DE 
TEATRE PER A TOTA 
LA FAMÍLIA  
DE L’HOSPITALET

Teatre del Centre Catòlic
Rambla de Just Oliveras, 34
Metro L1: Rambla Just Oliveras
Renfe: L’Hospitalet
FGC: Avinguda Carrilet

Auditori la Torrassa
Carrer de Santiago Apòstol, 40
Metro L5: Collblanc
MetroL1: Santa Eulàlia

ESPAIS

Si voleu rebre informació detallada dels espectacles de l’Associació de Teatre per a tota la Família, us preguem que 
empleneu la butlleta adjunta i la deixeu a la taquilla del teatre. També podeu sol·licitar-la a teatreinfantil.lh@gmail.com

Nom i cognoms ________________________________________________________________________________________

Adreça electrònica _____________________________________________________________________________________

L’Hospitalet,  ____  d ______________________  de _______

Signatura

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us in-
formem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre 
la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els 
drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa).


