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Iniciem la temporada amb la nostra festa
d’inici. Aquest any la farem grossa doncs volem
celebrar amb totes les famílies (petits i grans)
els 40ANYS D’ESPECTACLE FAMILIAR A
TERRASSA. Iniciats l’any 1972 des de Rialles i
conduïts des de 1995 fins l’actualitat per La
Xarxa de Terrassa.

Enguany gaudirem de moltes activitats com els
“JUGANTOTS” una activitat d’entreteniment
per a petis i grans, ”COTXES CAMINADORS”
que correran per tots els racons del parc i l’espai
ludoteca “IxMENUTS” per a infants de 0 a 3
anys. També ens visitarà el circ amb el “TALLER
DE CIRC” de la Cia. Tot Circ.

Animaran la festa els “DIABÒLICS D’EGARA”
amb els seus malabars i les seves percussions i
batucades. L’humorista i clown ALBERT VINYES
dirigirà i vigilarà que tot el parc sigui una festa. I
per acabar!!! l’home orquestra en NOÈ RIVAS
ens farà flipar amb el seu espectacle d’animació
i música.

Una gran festa per a celebrar aquests 40 anys de
màgia, gresca i espectacle familiar a Terrassa.

40 anys d’espectacle familiar a Terrassa
Festa d’Inici

Col·labora:

parc vallparadisde

GRATUÏT

Cultura
www.terrassa.cat

a partir de les 11h del matí 29 setembrediumenge



L'Ariel és una jove sirena que viu amb els seus
amics al fons del mar. El dia del seu aniversari,
la sireneta veu una nau governada pel príncep
Èric i s'enamora immediatament d'ell. Llavors
demana al seu pare, el déu Posidó, que li doni
uns peus per sortir de l'aigua i conèixer el
príncep. Posidó s'hi nega, perquè no vol que la
seva filla sigui víctima de la barbàrie dels
humans.

La bruixa del mar ho aprofita per fer un tracte
amb l'Ariel; li donarà uns peus a canvi de la seva
veu. Si abans de vint-i-quatre hores la sireneta
aconsegueix un petó d'amor del seu estimat,
recuperarà la veu. Si no ho aconsegueix, la
bruixa es quedarà amb la seva ànima per
sempre més. Serà l'Ariel capaç d'enamorar el
príncep Èric abans del termini sense el seu cant
de sirena?

ADAPTACIÓ I
DIRECCIÓ

Albert Pueyo

doble sessió: a les 12h i 18h

Cia. Magatzem d'Arts
La Sireneta

20 octubrediumenge

teatre principal

PREU €7

ACTORS

Lara Yuste
Onofre Rojo/Òscar Monclús
Marta Fons/Marta Codina
Nil Bofill
Jordi Fornieles/Ernesto Hernández



Cia. Pep López
El món d’Irene

teatre principal

Pep López: veu, guitarra i Cristall Baschet
Pep Collell: bateria, programacions percussió, Udú

Guillem Costa: Baix
Actors virtuals: Cesc Sánchez

Adaptació a la llengua de signes catalana: Judit Farrerons
a les 18h 3 novembrediumenge

PREU €7

El món d'Irene és el nou espectacle de format
“concert multimèdia”, presentat recentment a
La Mostra d'Igualada.

"Sentir, millor que només escoltar" un dels
primers espectacles accessibles en llengua de
signes catalana que parla dels valors,
sentiments, l'ambició, la mort, l'homosexualitat,
l'autoestima i altres temes poc habituals que
pretenen que l'adult i l'infant puguin establir un
diàleg sobre el seu contingut.

L'espectacle ha aconseguit per aquesta
producció la construcció d'un Cristall Baschet
original i del qual només hi ha 65 instruments
en tot el món. També incorpora, el Guzheng i
l’Udú africà com altres instruments poc
convencionals.

En quatre pantalles de vídeo s'exposen en segon
pla il.lustracions, imatges i accions que
reforcen el contingut dels textos de les cançons
cantades.



Per saber si una princesa ho és de debò se la
convidarà a dormir en un llit de set matalassos,
a sota dels quals, es col.locarà un pèsol. Si nota
molèstia d'aquell petit l legum serà,
indubtablement, digna de matrimoni.

La princesa i el pèsol fa anar de corcoll tota una
cort. I enmig de tot plegat, un príncep que
s'enamora i una princesa que encara no sap
que és a punt d'enamorar-se. I uns reis que
busquen però no troben, i un matrimoni que ja
està escollit. O potser no? A palau, tot està per
fer i tot és possible.

TEXT I DIRECCIÓ

Dani Cherta

Cia. La Roda
Produccions

La

i el P

Princesa

èsol

teatre principal

ACTORS

Jordi González
Roser Colillas
Magda Puig
Ivan Padilla
Anna Ventura

24 novembrediumenge

PREU €7

doble sessió: a les 12h i 18h



Cia. El Replà Produccions
Bambi

teatre principal

Un cérvol de pocs dies viu sota la protecció de la
seva mare en un clar del bosc. Es diu Bambi.

Tot just pot percebre el que li envolta però al
costat del seu amic, el conill, i amb el pas de les
estacions, Bambi, coneixerà a nous amics,
descobrirà l'amor al conèixer a Falina i prendrà
consciència dels perills que amenacen als
habitants del bosc. Però el que marcarà el seu
viatge fins a la maduresa, serà el suport
constant del Vell Príncep.

ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ

Joan Sors
ACTORS

Sandra Anglès
Marc Fontanals

Jaume Llonch
Maria Voronkova

doble sessió: a les 12h i 18h 8 desembrediumenge

PREU €7



Aconseguirà la Rateta Presumida trobar l'amor
de la seva vida? I la Lluna, podrà enredar al Sol?
Per què vol la nina Marta anar a la platja? Quin
és l'ocell que dorm a la palla i que pon un ou
cada setmana? El drac ens vol espatllar la festa.
Se'n sortirà? I, en Patufet, que hi té a veure en tot
plegat? Totes aquestes preguntes tenen resposta
al Cabaret Patufet. Un cabaret petit com un
granet d'anís.

Cabaret Patufet és material sensible. És un
espectacle de música, cançó, conte, poesia i
endevinalles per als més petits. Creatiu, emotiu,
delicat, divertit i participatiu. Un cabaret
patufet.

teatre principal

a les 18h 22 desembrediumenge

PREU €7

Cia.
Samfaina
de Colors

Cabaret

Patufet

Mirna Vilasís: veu, campana, pandereta i picarols
Xavi Múrcia: veu i guitarra
Raül Vilasís i Berta Vidal: escenografia i vestuari
Xavi Múrcia: lletres, composició i direcció musical



Festa d’interès egarenc !!!
Festa Llufade la

Col·laboren:

plaça vella

GRATUÏT

a partir de les 5h de la tarda 28desembredissabte

La festa més esperada de l’any arriba per a
omplir tots els racons de la Plaça Vella.

Aquest any la Cia. Ambäukatunabia, ens
presenta l’espectacle CAMPI QUI PUGUI, un
espectacle ple de sorpreses, cançons, jocs
originals i divertides danses.

També tindrem el tradicional “TUNNING DE
LLUFES” i podreu participar en el taller “LA
GRAN LLUFA”, tot decorant una llufa gegant
que ens portaran els amics de

.

Recordeu que al llarg de la festa la Creu Roja de
Terrassa recollirà a la mateixa plaça joguines
noves perquè aquest Nadal cap nen es quedi
sense joguines.

terrassa

centre

A més, com cada any, coronarem al Rei o Reina
dels Innocents 2013, l’any passat va ser rei...
aquest any toca reina... o no...



Tubs…? és el resultat d'un diàleg, de vegades
fructífer, de vegades de sords, entre els homes i
les màquines.

En aquesta ocasió MADALENO i MELINDRO
exploten el seu costat més innocent i tendre.

Ens presenten L'EXPERIMENT encara que, fins
que el puguin posar en pràctica se les hauran
de veure amb mecanismes desconeguts que
adquireixen vida pròpia. Només la innocència
d'aquests dos benintencionats personatges
poden aconseguir resultats satisfactoris.

Després d’espectacles itinerants tant celebrats i
aplaudits com “Les Fotografiers”, “Les
Pompiers” i creacions innovadores com “En
concert...?” us presentem una nova proposta
amb el segell únic i espatarrant de la Cia. La Tal.

DIRECCIÓ

Cia. La Tal

a les 18h

Cia. La Tal
Tubs...?

12 generdiumenge

teatre principal

PREU €7

ACTORS

Enric Caso
Jordi MagdalenoESCENOGRAFIA

Txema Rico



Cia. Bolo & Claus Clowns !

Bolo & Claus
busquen el drac verd

teatre principal

16 febrerdiumenge

PREU €7

Bolo i Claus viatgen per l'univers cercant el
gran Drac Verd. Aquest Drac és el guardià d'un
tresor. Un tresor de dolços, xocolatines, gelats,
piruletes i galetes que segons diuen li encanta
compartir amb els seus amics. És però, un drac
molt tímid que sembla ser viu a l'interior d'un
ou.

Per trobar-lo viatgem fins al planeta terra,
recorrem els oceans i continents fins arribar a
una misteriosa illa on hi viuen criatures com
follets, monstres, fades i una bruixa.

Finalment els nostres protagonistes troben el
Gran Drac Verd que els proposa de passar
algunes proves fins a conduir-nos al lloc on es
troba un dels seus nombrosos tresors. Ho
aconseguiran...?

Estrenat l’any 2011 a Nova York, l’espectacle
d’aquesta cia. xilena ha viatjat pels escenaris
d’Estats Units, Xile i Espanya.

doble sessió: a les 12h i 18h

COL.LABORACIÓ ARTÍSTICA

Yanko Bakulic
Zulema Clares

Ricardo Cuevas

ACTORS

Pedro Serka
Christian Hartwig

DIRECCIÓ

Pedro Serka



Cia. Charlie Mag

Nous Moments

màgics

teatre principal

a les 18h 9 marçdiumenge

PREU €7

S’obre el teló. Charlie Mag crea un escenari
sobrenatural capaç de suscitar, per si mateix,
sentiments de misteri. Jocs d’ingeni, humor i un
toc de romanticisme en plena penombra,
convertiran cada moment en pura màgia.
Elements estranys i exòtics, però a la vegada
fascinants. Es transformen, canvien de color,
aparença i textura. Apareixen i desapareixen
animals dels llocs més insospitats. Les cartes
viatgen, no se sap com... Tot és el que no és i no
sembla el que realment és.

Increïble! Vosaltres que penseu? No us
precipiteu, espereu a veure en Charlie Mag i el
seu renova’t espectacle. Segur que podreu
viure tot un ventall de… NOUS MOMENTS
MÀGICS.

Idea, guió i direcció: Charlie Mag
Il.lusionista: Charlie Mag
Regidoria: Núria Granell
Tècnic de llums i so: Jordi Ventosa i Dani Santos
Disseny d'il·luminació: DT Sound
Selecció i edició musical: Charlie Mag i Events Studio
Vestuari: Juani Balsera i Naan Dansa



plaça vella

Donem la benvinguda a la primavera tots
plegats a la Plaça Vella amb diferents activitats.

Podreu participar al 2n Concurs de Dibuix i
Decoració Floral amb premis sorpresa per els
més currats. També disfrutarem d’un taller
molt entretingut amb el que podreu fer el vostre
propi molinet de vent.

Per arrodonir la festa la Cia. Tot Circ presentarà
el seu espectacle PIRATES DE CIRC, amb
numeros d'equilibris, malabars i molt d'humor,
que recrea l'imaginari del món dels pirates.

Els coneguts pallassos "Tastacirc i Tastet" es
transformen en autèntics pirates i s'embarquen
al seu vaixell pirata per anar a la recerca d'un
fabulós tresor, ho aconseguiran gracies a
l'ajuda del simpàtic "Timoner" l'encarregat de
posar-hi la música en directe.

No us ho podeu perdre!!! nens, nenes i també els
no tan petits, els heu d'ajudar a superar tot els
esculls amb èxit !

MÚSIC

Roger Planell
IDEA I DIRECCIÓ

TOT CIRC i Joan Valentí “Nan”

ACTORS

Miquel Montiel
Joan Valentí “Nan”a partir de les 5h de la tarda 22marçdissabte

Festa

Primavera

de la



La tradicional Festa de l’Infant
arriba a la seva sisena edició.

Animeu-vos ens ho passarem
molt i molt bé !

Gràcies a la col.laboració amb el CST Consorci
Sanitari de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer
de Terrassa us proposem una matinal a l’entorn
de Torrebonica (darrera l’Hospital de Terrassa)
amb un munt d’activitats.

A més aquest any la festa en servirà per a
fomentar entre els nens i nenes l’intercanvi
com un sistema ètic de comerç sostenible i de
relació social.

Tots els nens que portin jocs i contes de segona
mà i en bon estat, els podran bescanviar per
altres .

torrebonica

a partir de les 11h del matí 18 maigdiumenge

Festa

l’Infant

de
En col.laboració amb la

Fundació

Sant Llàtzer

de Terrassa

Col·labora:

Fundació Sant Llàtzer





Anticipada:

A la taquilla del Teatre Principal:

Compres per Tele-Entrada:

Per internet les 24 h:

20% de descompte

1 HORA GRATUÏTA

Descomptes per a grups:

Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa.
Casa Soler i Palet (c/Font Vella, 28).De dilluns a divendres
de 8.30 a 14h i de dilluns a dijous de 16 a 18.30h.

el dia de la representació
des d’una hora i mitja abans de l'inici de l'espectacle.

a la xarxa d'oficines de
Catalunya Caixa, de dilluns a divendres de 8 a 14:30h o bé
trucant al 902 101 212.

a www.telentrada.com

per a famílies numeroses que
adquireixin com a mínim 5 entrades (caldrà presentar la
corresponent acreditació).

al pàrquing del Vapor Ventalló

a partir de 15 persones. Consulteu
a l’adreça electrònica laxarxadeterrassa@gmail.com

(serà imprescindible presentar a taquilla el ticket del pàrquing).

Venda
d’entrades

Descomptes

Pàrquing
gratuït

La Xarxa de Terrassa, es reserva el dret de modificar els continguts d’aquest programa.



ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A TERRASSA
Martín Diez, 7, 3r • 08224 Terrassa

laxarxadeterrassa@gmail.com / www.laxarxa.terrassa.net

www.gaac.in
fo

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL.LABORACIÓ DE:

Cultura
www.terrassa.cat

Fundació
Sant Llàtzer

Diputació
Barcelona Àrea de Cultura


