Greta i els
trihumans
de Joan Vives i Piti Español

El futur que ens
(des)espera
Teatre Auditori de Granollers
26 i 27/03/22—18 h

Teatre Auditori de Granollers
Veus Cor Infantil Amics de la Unió
Orquestra de Cambra de Granollers
Petits Cantors Amics de la Unió
Cor d’alumnes de 6è de les escoles Joan Solans i de Ferrer i Guàrdia
Direcció musical: Josep Vila Jover
Direcció escènica: Marta G. Otín

L’espectacle contra
el canvi climàtic

Programa d’activitats
prèvies a l’espectacle
Activitats
obertes al públic
A partir del 9 de març
Biblioteca Can Pedrals

Aparador Greta
i els trihumans.
El futur que ens
(des)espera

Aparador a la Biblioteca Can Pedrals
amb motiu de l’espectacle, que
inclou una mostra documental
relacionada amb la temàtica de
l’òpera. La selecció bibliogràfica s’ha
elaborat des de les Biblioteques
de Granollers i es pot consultar a
la biblioteca i a la web del Teatre
Auditori de Granollers.
Dimecres 23 de març
—17.30 h
Preu: 3€ adults / 1€ infants
Inscripció a www.mcng.cat
Museu de Ciències Naturals
de Granollers

Taller: Investiguem
el canvi climàtic

Descobrirem de forma amena i
lúdica els efectes del canvi climàtic a
través de diversos experiments.
Per a més grans de 10 anys
Organització: Museu de Ciències
Naturals de Granollers

Activitats adreçades
a les escoles
Dilluns 21 de març—9.30 h
Per a alumnat d’ESO
Cinema Edison
Projecció del documental: Gràcies
per la pluja i fòrum posterior
En versió original subtitulada en
català

Dijous 24 de març
—17 h
Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia a www.teatreauditoride
granollers.cat
Teatre Auditori de Granollers
(vestíbul)

Taller: Fem pancartes
i participem a
l’espectacle!

Taller creatiu d’arts plàstiques
per reflexionar i crear lemes per
l’emergència climàtica. El resultat
del taller seran unes pancartes que,
en un moment concret de l’òpera,
faran interactuar el públic amb
l’espectacle.
Organització: Alumnes d’art de
l’institut Celestí Bellera
Dijous 24 de març
—19h
Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia a www.teatreauditoride
granollers.cat
Teatre Auditori de Granollers
(sala oberta)

Taller: Imaginem
possibles futurs
per encarar la crisi
climàtica

Dia Mundial de l’Aigua 22 de març

Erasmus+, en el qual l’Ajuntament
de Granollers hi participa com a soci
des del 2021 al 2024, i activitat de
cocreació en què les participants
elaboraran quadres col·laboratius a
partir de grups de debat dinamitzats
per les participants de Climatubers.
Organització: Climatubers
Dissabte 26 de març
—11.30 h
Per a tots els públics de la secció
infantil
Llibreria La Gralla

Contacontes
del llibre:
Et necessitem.
Els animals et
demanen ajuda
per no desaparèixer
del planeta

De l’autor José Luis Gallego (La
galera editorial). Un bon planeta
per als nens. Uns bons nens
per al planeta. Onze espècies
amenaçades d’extinció t’indiquen
com pots col·laborar en el teu dia a
dia per evitar la seva desaparició.

Presentació del projecte
Climatubers del programa

Direcció: Julia Dahr i Kisilu Musya
L’agricultor kenyà Kisilu Musya
comença a filmar la seva família i el
seu poble, amoïnat per l’impacte
que el canvi climàtic està produint
sobre ells.
Dimecres 23 de març—9.30 h
Per a alumnat d’ESO i Cicle Superior
Teatre Auditori de Granollers

Conferència: Per què parlem
tant d’emergència climàtica?
Com podem fer front a l’emergència
climàtica? Què estem fent per fer-hi
front?
A càrrec de Marta Torres Gunfaus,
investigadora sènior sobre energia i
clima a l’IDDRI i membre del Comitè
d’Experts del Canvi Climàtic del
Parlament de Catalunya.

Entrades per Greta i els trihumans a www.teatreauditoridegranollers.cat

