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Vols conèixer les reflexions d’Escena 
GrAn? Repensem-nos! és una revista 
que aplega articles i entrevistes 
sobre la cultura, la situació actual, 
la creativitat, les emocions…

Llegeix-la aquí.

https://www.escenagran.cat/ca/repensem-nos.html
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Estem vivint una època estranya en què els nostres equipaments han estat 
tancats i hem hagut d’anul·lar els espectacles programats. Tot i això, des 
d’Escena grAn no hem parat de pensar, i repensar-nos, per poder oferir-vos 
el que més ens agrada: la cultura. Durant aquest confinament s’ha fet encara 
més palès que necessitem la cultura per nodrir la nostra ànima i aferrar-nos a 
la creativitat dels nostres artistes, també, com a via d’escapament.

Davant de la incertesa, hem hagut de reprogramar i redefinir. Tant és així 
que aquests mesos hem treballat en l’elaboració de cinc revistes que hem 
batejat com a Repensem-nos. Hem parlat amb artistes, gestors i professionals 
d’altres sectors per entendre, analitzar i reflexionar sobre aquest moment, 
des d’una mirada artística i local. Aquesta revista seguirà com a publicació de 
pensament d’Escena grAn perquè, més enllà d’oferir-vos espectacles en viu, 
volem compartir amb vosaltres les inquietuds i reflexions del sector, i nodrir 
el pensament i el diàleg a través de converses amb artistes i de les nostres 
activitats 360º.
 
Des d’Escena grAn us hem preparat una temporada variada, amb espectacles 
per a tots els públics i amb la il·lusió que en aquest llibret, que enguany us 
oferirem en format digital, hi trobareu moltes propostes perquè us torneu a 
emocionar amb les arts escèniques.

Tenim tantes, tantes ganes de tornar a bategar amb la cultura que hem decidit 
que l’eslògan de la temporada sigui “Amb moltes ganes”. Tenim moltes ganes 
de veure-us, de compartir la platea, ganes de teatre, de música, de clàssica, 
de dansa, de circ... ganes del directe.

Hem reprogramat i hem plantejat noves propostes amb una mirada àmplia amb 
artistes del territori, de manera que donem suport al teixit de la nostra ciutat, 
comarca i més enllà. I hem tingut en compte totes les mesures de seguretat i 
higiene perquè volem que la vostra experiència sigui igual d’agradable com ho 
ha estat fins ara als nostres equipaments.

Només ens queda donar-vos les gràcies pel vostre suport, per la vostra 
confiança i per fer-nos costat durant aquesta època incerta. 
Moltes gràcies!

Ens veiem molt aviat i…. amb moltes ganes!
 
L’equip d’Escena grAn

TOrneM 
aMB MOLTes 
ganes!



-50%
– Menys de 16 anys 
Per als espectacles 
infantils i familiars. 
– Per a joves de menys 
de 30 anys, promocions 
puntuals #SecretJove.  
Consulta les condicions 
a la pàgina 7
– Persones a l’atur **
– Acompanyant de 
discapacitat amb barem 
de tercera persona.  
Més info: pàgina 16

-15%
– Menys de 30 anys
– Més grans de 60 anys
– Estudiants
– Família nombrosa i/o 
monoparental
– Persones amb 
diversitat funcional
– Consulta si la teva 
entitat o associació està 
adscrita a un conveni de 
col·laboració.

-10%
Amb el carnet de les 
Biblioteques de la 
Diputació.

5€
Estudiants de música 
i arts escèniques.  
Demaneu el codi a 
l’escola o a l’equipament 
per fer la compra per 
Internet.

TrIa eL Teu 
DescOMPTe*

que eL Preu nO sIguI una 
Barrera Per venIr aL TeaTre!

Organitza un grup de 
10 o més persones i 
obtindràs un 20% de 
descompte en totes les 
entrades. A més, rebràs 
una entrada de regal!

Si sou un grup de més 
de 20 persones podreu 
gaudir del 25% de 
descompte en totes les 
entrades. A més, rebràs 
una entrada de regal!

Apropa Cultura 
possibilita que grups 
en risc d’exclusió social 
accedeixin a la cultura. 
Més informació a 
www.apropacultura.cat.
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-20% -25%

(*) Cal acreditar la condició per optar als descomptes
(**) Autònoms amb prestació extraordinària

DescOMPTes 
del 50%

https://www.apropacultura.cat/


#secreTJOve
Tens menys de 30 anys? 
ara Ja nO Tens excusa!

No T’ADormis, 
LES EnTRADES 

VOLARAn!

· Oferim un número limitat d’entrades 
per a cada espectacle.

· La promoció exclou els espectacles 
i concerts sense descompte i amb 
preus anticipats.

· Les entrades són personals i 
intransferibles.

· Podràs comprar, online o a taquilles, 
fins a 4 entrades amb el descompte 
per a cada espectacle, sempre i quan 
l’acompanyant també tingui menys de 
30 anys.

· Les entrades es podran recollir 
el mateix dia de l’espectacle a 
les taquilles una hora abans. Cal 
ensenyar el DnI per validar la data de 
naixement.

AMB #SECRETJOVE 
ELS PREuS Són 
IMMILLORABLES

Aquesta temporada el Teatre Auditori 
de Granollers, Llevant Teatre, 
nauB1 i Teatre Auditori de Can 
Palots ofereixen un nombre limitat 
d’entrades a meitat de preu. 

Podràs gaudir del 50% de descompte 
#SecretJove en molts espectacles.

Concursos
Envia’ns un missatge 
de Whatsapp al 683 598 223 
amb el teu nom i cognoms si vols 
estar a l’última del #SecretJove i 
participar en sortejos!
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DescOMPTe 
#secreTJOve

50%
Més InFO: 

www.escena
gran.caT

/JOves

https://www.escenagran.cat/ca/joves.html
https://www.escenagran.cat/ca/joves.html
https://www.escenagran.cat/ca/joves.html
https://www.escenagran.cat/ca/joves.html


venDa 
D’enTraDes
PER 
InTERnET
www.escenagran.cat 
i al web de cada equipament.
Abonaments a la venda a partir de 
dilluns 14 de setembre a les 10.30 h.
Entrades individuals a partir de 
dimecres 16 de setembre
a les 10.30 h.

TAQuILLES DEL 
TEATRE AuDITORI 
DE GRAnOLLERS
Venda exclusiva d’abonaments  
dilluns 14 i dimarts 15 de setembre  
de 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h.

Venda d’entrades i abonaments 
a partir de dimecres 16 de setembre 
de 17 a 19.30 h.
Els dies 11 de setembre i 25 de 
desembre les taquilles romandran 
tancades.

TAQuILLES DE 
CADA EQuIPAMEnT 
1 hora abans de l’espectacle 
corresponent.

HORARI DE TAQuILLES 
Dijous de 10.30 a 13 h i 
de 17 a 19.30 h.
Divendres de 17 a 19.30 h.

PAGAMEnT  
AMB TARGETA
Per mantenir les mesures  
Covid, només es podrà pagar  
amb targeta.

I si necessites ajuda... 
Atenció telefònica al 93 840 51 21 de dimarts a divendres de 10 a 14 h i dijous i 
divendres de 17 a 19.30 h. o per correu electrònic a info@escenagran.cat.

TOTes Les enTraDes De
La carTeLLera escènIca

escenagran.caT
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https://www.escenagran.cat/


ET COnVIDEM A:
1. Comprar entrades 
i abonaments per internet. 
Estalvia’t cues i oblida’t 
dels horaris de taquilles.

2. Formar part d’una llista de difusió 
de correus electrònics exclusiva. 
rebràs informació, promocions, 
concursos, invitacions i descomptes! 
Moltes promocions només les fem via 
correu electrònic!

3. Participar en activitats 360º
Són propostes gratuïtes al voltant de 
l’espectacle: tallers, conferències, 
xerrades amb artistes... perquè 
puguis gaudir i aprofundir en els 
espectacles fins a on vulguis. 

regIsTra’T 
a escena 
gran!

5 PASSOS SEnzILLS 
PER LA COMPRA 
D’EnTRADES

1. Entra a www.escenagran.cat

2. Accedeix a la zOnA 
PERSOnAL

3. REGISTRA’T 
si no tens compte, i si ja has 
comprat abans, accedeix amb 
el teu correu electrònic i la teva 
contrasenya

4. TRIA L’ESPECTACLE 
i escull les localitats

5. Passa per la passarel·la
DE PAGAMEnT

POrTaL De venDa 
D’enTraDes a Través 

D’escena gran
escenagran.cat
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1. PRIORITAT En LA 
COMPRA D’EnTRADES 
Podràs comprar entrades abans que 
es posin a la venda al públic general.

2. MILLORS BuTAQuES 
Podràs escollir les millors butaques, 
ja que disposes de prioritat en la  
compra d’entrades.

3. BESCAnVI D’EnTRADES 
PER un “VAL REGAL” DEL 
MATEIx IMPORT
En el cas que no puguis assistir a 
l’espectacle, les entrades es podran 
canviar per una targeta regal. Ara, 
hem ampliat la validesa fins a dos 
anys.Recorda que el bescanvi cal 
fer-lo abans de set dies de la data de 
la funció. 

4. MILLORS PREuS
Podràs escollir l’opció que més et 
convingui. Entre 3 i 4 espectacles 
el descompte és del 20%,  
entre 5 i 7 espectacles, del 25% i 
més de 8 espectacles, del 30%.

DescOBreIx 
eLs avanTaTges 
De ser aBOnaT

Pots comprar entrades a través 
dels diferents abonaments online o a taquilles 

i gaudir de molts avantatges!

5. unA InVITACIó 
PER ABOnAT
Per a l’espectacle Quan els crancs 
portin talons d’Escarlata Circus, el 
22 de gener de 2020, sempre que 
es compri l’abonament abans del 31 
d’octubre i no s’hagin exhaurit les 
entrades. Demana la invitació a través 
del correu info@escenagran.cat.

6. COMPRA PER InTERnET
Recorda que els abonaments també 
es poden comprar online a través de  
www.escenagran.cat/abonaments.

7. EnTRADES ADDICIOnALS  
AL 15% DE DESCOMPTE!
Totes les entrades addicionals que 
compris juntament amb l’abonament 
tenen el 15% de descompte.

aBOna’T!
Pagaràs 

Menys

https://www.escenagran.cat/ca/abonaments.html
https://www.escenagran.cat/abonaments
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aBOnaMenTs 
OBerTs 
D’escena gran

ExCLOSOS 
D’ABOnAMEnTS

enTraDes aDDIcIOnaLs   
al 15% de descompTe!

-20%
DE 3-4 

ESPECTACLES
Compra el mateix 
nombre d’entrades per 
a 3 o 4 espectacles 
i tindràs el 20% de 
descompte.

-25%
DE 5-7 

ESPECTACLES
Compra el mateix 
nombre d’entrades per 
a 5, 6 o 7 espectacles 
i tindràs el 25% de 
descompte. 

-30%
+ DE 8 

ESPECTACLES
Compra el mateix 
nombre d’entrades per 
a 8 espectacles i tindràs 
el 30% de descompte. 

Són exclosos de descomptes els espectacles infantils de la Roda 
d’Espectacles Infantils i del Teatre Auditori de Can Palots. Així mateix 
també estan exclosos els concerts familiars de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers i els espectacles del Festival El més Petit de Tots. També queden 
exclosos els espectacles següents::  El Kanka, Joan Garriga, sopa de Cabra, 
Ferran Palau + Anna Andreu, Todo Fluye, microteatre,…I les idees volen, 
Silver Drops, Blaumut, Més enllà  dels miralls i Toundra + Yahi.
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enDInsa’T! 
Vols conèixer tot el que es cou als 
equipaments d’Escena grAn més 

enllà dels espectacles?

TALLERS FAMILIARS
Tallers de manualitats 
Voleu saber de què van els tallers de 
manualitats del Teatre Auditori Can 
Palots? Veniu en família, una hora 
abans de l’espectacle, i deixeu-vos 
emportar per la creativitat.  
Entrada lliure i sense inscripció prèvia. 

aIxeca’T 
DeL sOFà!

Més informació i inscripcions a 
www.escenagran.cat

vIne en 
FaMÍLIa!

acTIVITaTs 360°
eTs DeLs que eLs agraDa 
pensar, reflexIonar I debaTre?

Tallers de circ 
Just abans dels espectacles podràs 
aprendre les tècniques del circ 
gràcies a l’actor i professor, David 
Cuspinera.  
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

https://www.escenagran.cat/
https://www.escenagran.cat/
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TeaTre
Més enllà dels miralls
28.11.20 – 12 i 17 h

Quimera
12.12.20 – 18 h

Els Pastorets 
de Granollers
26.12.20 – 19 h
27.12.20 – 12 i 19 h

Dansa
Play
EL FESTIVAL MéS 
PETIT DE TOTS
01.11.20 – 18 h

Silver Drops
EL FESTIVAL MéS 
PETIT DE TOTS
15.11.20 – 18 h

cIrc
Yolo
11.10.20 – 18 h

... I les idees volen
14.11.20 – 18 h

Contes amagats
13.12.20  - 12 h

TITeLLes
La Caputxeta 
04.10.20 – 12 h

On vas Moby Dick?
24.10.20 – 18 h

L’eruga voladora
25.10.20 – 12 h

Hamelí
07.11.20 – 18 h

MúsIca
MODerna

L’univers de la lluna
08.11.20 – 12 h

Sons de colors
22.11.20 – 10.30 i 12 h

El pot petit
06.12.20 – 18 h

MúsIca 
cLàssIca
Qui era en Carles Riera?
Orquestra de Cambra 
de Granolllers
23.10.20 – 19 h

Herois i follies
13.11.20 – 19 h

Aquesta música em sona
29.11.20 – 17.30 h

TrIeu eL gènere 
que Més us agraDI!
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PrOgraMacIó 
FaMILIar
TrIeu L’esPecTacLe 
segOns L’eDaT

escenagran.cat
/patinautes
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Ta

LA CAPuTxETA
Titelles  (+ 2 anys)
04.10.20 – 12 h

L’ERuGA 
VOLADORA
Titelles (+ 1 any)
25.10.20 – 12 h

... I LES IDEES 
VOLEn
Circ (+ 2 anys)
14.11.20 – 18 h 

SILVER DROPS
Dansa (+3 anys)
15.11.20 – 18 h

SOnS DE 
COLORS
música (0-3 anys)
22.11.20 – 10.30 h i 12 h

EL POT PETIT
Música (+ 2 anys)
06.12.20 – 18 h

PaTI

YOLO
Circ (+ 5 anys)
11.10.20 - 18 h 

On VAS MOBY 
DICk?
Titelles (+ 4 anys)
24.10.20 – 18 h

PLAY
Dansa (+ 4 anys)
01.11.20 – 18 h 

HAMELÍ
Teatre i titelles 
(+ 5 anys)
07.11.20 – 18 h

L’unIVERS 
DE LA LLunA
Música i contes 
(+ 3 anys)
08.11.20 - 12 h

MéS EnLLà 
DELS MIRALLS 
Teatre (+3 anys)
28.11.20 – 12 h i 17 h

AQuESTA 
MúSICA
EM SOnA
Música clàssica
(+ 5 anys)
29.11.20 – 17.30 h

QuIMERA
Teatre i clown
(+ 4 anys)
12.12.20 – 18 h

COnTES 
AMAGATS
Clown (+ 3 anys)
13.12.20 – 12 h

ELS PASTORETS 
DE GRAnOLLERS 
Teatre (+ 5 anys)
26.12.20 – 19 h 
27.12.20 – 12 h i 19 h

nau

QuI ERA 
En CARLES 
RIERA?
Música clàssica
23.10.20 – 19 h 
A partir de 6 anys

HEROIS I 
FOLLIES
Música clàssica
(+6 anys)
13.11.20 – 19 h
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titelles

Companyia L’Estaquirot Teatre
Vet aquí que una vegada hi havia una nena que 
sempre duia una caputxeta vermella i per això 
tothom li deia Caputxeta vermella... En sabeu el 
final? Torna el clàssic de La Caputxeta, versionat 
per una de les companyies de referència del món 
titellaire com és L’Estaquirot Teatre. Amb una 
posada en escena en què totes les transformacions 
escèniques es fan a la vista, arriba aquesta versió 
moderna, divertida i molt visual. 

Preus
5 € adults 
4 € menys de 16 anys 

La 
caPuTxeTa
diumenge 04.10.20 – 12 h
cinema edison

L’estaquirot 
Teatre fa una 
versió moderna, 
divertida i molt 
visual de La 
Caputxeta 

Edat recomanada 
a partir de 2 anys

FITxA ARTÍSTICA
Manipulació: Núria Benedicto i 
Olga Jiménez
Disseny: Alfred Casas

Titelles manipulats sobre taula

Durada 45 minuts

Vegeu-ne més!

http://www.estaquirot.com/ca/
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/15263-la-caputxeta.html
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circ

YOLO: You Only Live Once 
només és viu una vegada. YOLO és un cant a 
la vida a través del circ, un crit de lluita que surt 
des del més profund per omplir l’escenari i el pati 
de butaques d’il·lusió. Un espectacle de circ en 
majúscules, que ens permetrà gaudir de disciplines 
com acrobàcies, malabars, tècniques aèries, 
música i humor. YOLO és una porta per ajudar-nos 
a construir els nostres somnis, un espectacle que 
vol ser una revolució per als espectadors.

FITxA ARTÍSTICA
Direcció i idea original: Lucas 
Escobedo 
Ajudant de direcció: Joan Cusó 
Direcció i composició musical: 
Raquel Molano 
Lletres de les cançons: 
Raquel Molano, José Agustín 
Goytisolo, Gabriel Celaya i 
cants tradicionals 
Interpretació: Jana López, 
David Sessarego, Marta 
Sánchez, Iván G Torre, Pablo 
Meneu, Raquel Molano i Lucas 
Escobedo. 
Producció: Teatre Escalante
 
Sala Gran 
Durada 70 minuts  

Preus
12 € adults 
6 € menys de 16 anys 

Abonaments  
3-4 espectacles: 9,60€  
5-7 espectacles: 9€  
+8 espectacles: 8,40€

yOLO
diumenge 11.10.20 - 18 h 
Teatre auditori de granollers

Edat recomanada 
a partir de 5 anys

Yolo és el  
somni d’algú  
fet realitat!  

Vegeu-ne més!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dxf6lefMFZb0
https://lucasescobedo.com/ca/
https://lucasescobedo.com/ca/
http://escalantecentreteatral.com/events/event/yolo
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21850-yolo.html
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MúsicaMúsica clàssica

un concert en 
homenatge a 
carles riera que 
apropa el seu 
llegat a les noves 
generacions

Cicle Carles Riera 
Ja fa 10 anys que ens va deixar en Carles. Però 
el seu llegat perdura en moltes de les activitats 
musicals que continuem fent. En aquest concert, 
retrobarem les seves inestimables aportacions: 
tindrem el seu instrument de capçalera, el corno di 
bassetto; explicarem la història del clarinet que a 
ell tant li agradava i descobrirem els personatges 
de les òperes de Mozart des d’un punt de vista ben 
peculiar. Acabarem amb un Rondeau —potser la 
seva forma musical preferida— de luxe, interpretat 
amb un gran conjunt d’instruments de vent. 

FITxA ARTÍSTICA
L’Orquestra de Cambra  
de Granollers amb
l’Ensemble Salmoè

Durada 30 minuts

quI era en 
carles rIera?
divendres 23.10.20 – 19 h 
sala Francesc Tarafa

Edat recomanada 
a partir de 6 anys

Preu
Gratuit

Cicle Carles Riera

Vegeu-ne més!

https://www.ocgr.cat/
https://www.ocgr.cat/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYnaihGJxsNk
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21942-qui-era-en-carles-riera.html
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Música

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,50€

Preus
15 € 
7,50 € #secretJove 

una petita gran 
obra de titelles, 
de llenguatge 
delicat i intimista
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titelles

Preus
5€ adults 
3€ menys de 16 anys

un espectacle 
ple d’emocions, 
de música  
i de viatges d’allò 
més sorprenents

On vas 
moby dIck?
dissabte 24.10.20 – 18 h
Teatre auditori can Palots

FITxA ARTÍSTICA
Direcció, autoria i 
adaptació lliure de la 
novel·la: Joan-Andreu 
Vallvé
Disseny dels titelles, 
escenografia i dibuixos: 
Joan-Andreu Vallvé
Animacions i música: 
Bernat Vallvé
Repartiment: Clara Olmo i 
Albert Garcia
Producció: Centre de 
Titelles de Lleida

Durada 50 minuts

Centre de Titelles de Lleida
saps que hi ha balenes grises, blaves, geperudes... 
i blanques? sí, blanques! Com la moby Dick, la 
més gran i forta balena que mai ha solcat els set 
mars de la Terra. En Tim descobrirà la història 
d’aquesta famosa balena gràcies a la Kalin, una 
nena que li explicarà les peripècies de la Moby Dick 
per deslliurar-se dels arpons del malvat i obsessiu 
capità Ahab. El Centre de Titelles de Lleida ens 
porta, en un espectacle ple de música, la història 
de la gran balena blanca, moby Dick.

Edat recomanada 
a partir de 4 anys

Vegeu-ne més!

http://www.titelleslleida.com/
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/15259-on-vas-moby-dick.html


21

titelles

Companyia Pea Green Boat
En una parada de fruita i verdura del mercat, 
la verdulera descobreix un intrús entre les cols 
mentre prepara el gènere: una eruga afamada que 
vol aprendre a volar. Per més que ho intenti no 
ho aconseguirà… o potser sí? La Companyia Pea 
Green Boat ens apropa als titelles de taula fets amb 
mitjons i amigurumi, la tècnica japonesa de cosir 
ninots amb ganxet.

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys

L’eruga
vOLaDOra
Diumenge 25.10.20 – 12 h
cinema edison

FITxA ARTÍSTICA
Pea Green Boat
Guió, titelles i manipulació: 
Emilia Lang  
Direcció: Edu Blanch
Cançons: Sue Correa i Julie 
Langstaff (English is fun when 
it´s sung!)  

Durada: 45 minuts

un espectacle 
bonic i divertit 
per als més petits 
de la casa

Edat recomanada 
a partir d’1 any

Vegeu-ne més!

https://www.peagreenboat.es/
https://www.peagreenboat.es/
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21946-leruga-voladora.html
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Dansa

Cia. Aracaladanza 
Play s’inspira en l’activitat que més caracteritza la 
infantesa: el joc. és una festa sense cap respir que 
contagia alegria, somriure i diversió a través del 
vestuari, la il·luminació i la música, que reforcen 
la temàtica de l’espectacle: el desig de jugar en 
un món de fantasia ple de colors. Cinc ballarins i 
ballarines interpreten uns personatges amb vestits 
extravagants de mànigues llarguíssimes, flotadors 
i pantalons curts que ens transporten a la infància, 
en un joc escènic que és poesia pura.

PLay
diumenge 01.11.20 – 18 h 
Teatre auditori de granollers

FITxA ARTÍSTICA
Idea i direcció: Enrique 
Cabrera 
Producció i 
coreografia: Aracaladanza 
Interpretació: Jorge Brea 
Salgueiro, Raquel de la Plaza 
Húmera, Jonatan de Luis 
Mazagatos, Carolina Arija 
Gallardo i Jimena Trueba Toca 
Coproducció: Teatros del 
Canal (madrid), Shanghai
Children’s Art Theatre-
SHCAT (Xina), Sadler ́s Wells 
(Londres), Comunidad de 
Madrid i Festival Grec 2019 
(Barcelona)   
Col·laboració: 
Centro Danza Canal (Madrid) 
i Teatro del Bosque (Madrid)   
 
Sala Gran   
Durada 55 minuts

Premio nacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud 
2010

acTIvITaT 
360º 
Taller de dansa  
amb la companyia
Diumenge 01.11.20 —11 h
Teatre Auditori de Granollers

L’aventura del joc ofereix un 
fascinant univers de creativitat, 
somni i màgia

Abonaments  
3-4 espectacles: 9,60€  
5-7 espectacles: 9€  
+8 espectacles:8,40€

Preus
12€ adults  
6€ menys de 
16 anys 

Edat recomanada 
a partir de 4 anys

Vegeu-ne més!

https://aracaladanza.com/aracaladanza/team.php
https://aracaladanza.com/en-gira/play/
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21865-play.html
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teatre i titelles

Companyia Xip Xap Teatre
Alguns clàssics tenen el poder de sobreviure al 
pas del temps i oferir lectures que ens resulten 
completament contemporànies. Hamelí explica la 
misteriosa desgràcia d’una vila que ben bé podria 
ser la nostra, on conviuen tots els veïns i veïnes, 
amb les seves alegries i les seves discòrdies, però 
un fet farà que la seva convivència es vegi alterada 
de forma dramàtica: la població és envaïda per una 
plaga de rates. Ningú sap d’on han vingut, o potser 
és que no han vingut d’enlloc... I si sempre han 
estat allà?

HaMeLÍ
dissabte 07.11.20 – 18 h
Teatre auditori can Palots

FITxA ARTÍSTICA
Adaptació i dramatúrgia: 
Ramon Molins
Interpretació: Oriol Planes, 
Imma Juanos, Silvia Gimenez i 
Víctor Polo
Disseny escenografia i titelles: 
Joan Pena i Oscar Ribes

Durada 50 minuts

Preus
5€ adults 
3€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 5 anys

un clàssic 
molt divertit que 
sobreviu al pas  
del temps

Vegeu-ne més!

http://www.xipxap.cat/
http://www.xipxap.cat/ca/espectacles/titelles
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/15251-hameli.html
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Música i contes

Amb Sara Bigas i Francesc Vidal
Un dia, la lluna es posa trista perquè està cansada 
de girar sempre al voltant de la Terra, de veure 
sempre les mateixes persones. una nena percep la 
seva tristesa i l’encoratja a explorar l’univers, per 
veure si així troba el lloc on recuperar la felicitat. 
D’aquesta manera, la lluna comença un viatge 
que la portarà a conèixer diferents elements 
astronòmics i que l’ajudaran, alhora, a descobrir el 
seu camí.

FITxA ARTÍSTICA
Text, narració, piano i veu: 
Sara Bigas
Composicions musicals, saxos 
i acordió: Francesc Vidal
il·lustracions: Laura Casanova
Assessorament científic: 
Fabián Cabranes 
Edició audiovisual: Ricardo Di 
Natale
Producció: Associació Cultural 
de Granollers (2020)

Durada: 45 minuts

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys

Edat recomanada 
a partir de 3 anys

acompanya la 
lluna a descobrir 
l’univers en un 
viatge ple de 
música!

L’unIvers De
La LLuna
diumenge 08.11.20 - 12 h
cinema edison

Vegeu-ne més!

www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21947-lunivers-de-la-lluna.html
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Música clàssica

Jordi Domènech
La bogeria i l’amor han estat sempre dos dels 
temes predilectes dels compositors d’òpera. 
Jordi Domènech, un dels millors cantants d’àmbit 
mundial, ens acompanyarà en aquest concert 
pedagògic de 30 minuts per un recorregut que 
anirà de Monteverdi a Wagner. Descobrirem des 
del cavaller orlando, conegut pels seus atacs 
de follia, fins a orfeu, qui perd la seva estimada 
dues vegades. un programa que ens descobrirà la 
música de diferents èpoques i estils.

FITxA ARTÍSTICA
Jordi Domènech, contratenor
Dani Espasa, piano

Sala Petita
Durada 30 minuts

Preu
Gratuït

HerOIs
I FOLLIes
divendres 13.11.20 – 19 h 
Teatre auditori de granollers

Descobreix el so i 
el color de la veu 
del contratenor

Edat recomanada 
a partir de 6 anys

Cicle Carles Riera

Vegeu-ne més!

http://jordidomenech.com/
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/15172-herois-i-follies.html
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Dansa

Preu
8 €
Exclòs de descompte

Companyia Animal Religion 
Un espai circular i buit. Un cos, un micròfon, sis 
altaveus i vint-i-quatre llums protagonitzen aquest 
espectacle de circ contemporani. A través del gest, 
el so, la mirada o el tacte es convida el públic a 
participar en aquest viatge ple d’acrobàcia, humor, 
joc, llum i música. Un espectacle fresc en el qual 
pocs objectes tenen molt de protagonisme i petites 
troballes creixen fins a esdevenir escenes intenses, 
divertides i plenes de complicitat. un espectacle de 
circ en què el joc, la llum i la música s’enllacen per 
crear una experiència única per als més petits!

INCLÒS EN EL FESTIVAL MéS PETIT DE TOTS

FITxA ARTÍSTICA
Autoria: Animal Religion  
(Quim Giron, Joana Serra i 
Joan Cot Ros) 
Producció administrativa: 
ElClimamola 
Coproducció: Festival El Més 
Petit i Mercat de les Flors 
Amb la col·laboració: Centre de 
creació Can Gassol de Mataró 
 
Sala Oberta 
Durada 35 minuts

acTIvITaT 
360º 
Taller per a famílies 
Dissabte 14.11.20 —12 h
Roca umbert 

El Més Petit als Núvols 
Activitats online del festival 
per a tota la família.

... I Les IDees
vOLen
dissabte 14.11.20 – 18 h 
Teatre auditori de granollers

un viatge ple 
d’acrobàcies, llum, 
música i humor! 

Edat recomanada 
a partir de 2 anys

Vegeu-ne més!

http://www.animalreligion.com/
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21881-i-les-idees-volen.html
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Dansa

Preu
8 €
Exclòs de descomptes

Companyia Silver Drops Dansa
Un espectacle visual en el qual el moviment, la 
plasticitat estètica i una acurada selecció musical 
es combinen per transportar-nos a una atmosfera 
màgica en la qual podrem acabar ballant. Els petits 
exploraran l’aigua com a fenomen natural, canviant 
i transformador i, a partir d’aquest element, es 
recrearan escenaris, sensacions, atmosferes 
i situacions que despertaran tots els sentits i 
explicaran històries i vivències, més properes al 
món dels somnis que a la realitat.

INCLÒS EN EL FESTIVAL MéS PETIT DE TOTS

FITxA ARTÍSTICA
Direcció i idea original: Anna 
Macau i Carles Rigual 
Interpretació: Anna Macau, 
Georgina Avilés i Andrea Just
Disseny d’il·luminació i so: 
Carles Rigual 
Distribució: Imaginart & El més 
petit

Sala Oberta
Durada 35 minuts

acTIvITaT 
360º 
El Més Petit als Núvols 
Activitats online del festival 
per a tota la família.

sILver 
DrOPs
diumenge 15.11.20 – 18 h 
Teatre auditori de granollers 

un viatge 
fascinant sobre 
el món de l’aigua 
a través de la 
dansa

Edat recomanada 
a partir de 3 anys

Vegeu-ne més!

www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21882-silver-drops.html
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Música moderna

Companyia La Botzina
La Botzina ens porta un espectacle de contes 
musicats a partir dels àlbums il·lustrats d’Eric 
Carle. Històries que ens parlen de tot el que ens 
envolta, amb els colors com a protagonistes, 
tot acompanyat d’instruments ben diversos. La 
intensitat dels colors, lligada amb la senzillesa de 
les històries i narracions combinades amb música, 
farà que els més petits tinguin els ulls com taronges 
durant tot l’espectacle.

FITxA ARTÍSTICA
Cia. La Botzina
Narració, veu i guió: Joana 
Moreno
Trompeta, acordió, calimba, 
percussions i veu: Toni Cuesta

Durada 30 minuts

sOns 
De cOLOrs
diumenge 22.11.20 – 10.30 h i 12 h
cinema edison

concert especial 
per a nadons 
inspirat en 
l’artista dels 
colors eric carle  

Cicle de nadons
de 0 a 3 anys

Preu
5€ adults 
4€ menys de 16 anys

Vegeu-ne més!

http://www.labotzina.com/concerts-didactics/cat/labotzina.htm
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/15270-sons-de-colors.html
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teatre

Visita guiada teatralitzada 
Vine en família a conèixer l’interior del Teatre 
Auditori i gaudeix també d’un espectacle de titelles 
basat en el conte Més enllà dels miralls. La Filo, 
una costurera molt despistada, us acompanyarà 
per les instal·lacions del teatre i us donarà a 
conèixer els diferents personatges que intervenen 
per a la realització d’un espectacle. També podreu 
conèixer la història del teatre, visitar els camerinos 
i trepitjar l’escenari! 

FITxA ARTÍSTICA
Direcció: Maria Castillo 
Interpretació: Núria Adán 
Basat en una idea original 
de Ramon i Jordi Daví 
Adaptació: Marina Martori 
 
Diversos espais del teatre 
Durada 60 minuts 
 

Preu
3€ Preu únic

Més enLLà 
DeLs MIraLLs 
dissabte 28.11.20 – 12 h i 17 h 
Teatre auditori de granollers  

La Filo ens 
acompanyarà 
pels racons del 
Teatre auditori  

Edat recomanada 
a partir de 3 anys

Vegeu-ne més!

www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21883-mes-enlla-dels-miralls.html
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Música clàssica 

Orquestra de Cambra de Granollers 
Saps per què algunes músiques són famoses i 
d’altres no? Com s’ho feien els compositors, fa 
200 anys, sense Youtube? Quin és el secret per 
aconseguir que un tema musical es recordi durant 
molts anys? Vols redescobrir grans cançons amb 
l’Orquestra de Cambra de Granollers amb guió del 
David Puertas? no t’ho perdis! 

FITxA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra de 
Granollers 
Direcció: Corrado Bolsi 
Presentació del concert: David 
Puertas 
 
Sala Gran 
Durada 30 minuts 

L’Orquestra de Cambra de 
Granollers és resident al  
Teatre Auditori de Granollers

aquesTa 
MúsIca  
eM sOna
diumenge 29.11.20 – 17.30 h 
Teatre auditori de granollers

emociona’t amb les bandes sonores 
i les peces clàssiques que segur que 
et sonaran molt

Preu
3€ Preu únic

Edat recomanada 
a partir de 5 anys

Vegeu-ne més!

https://www.ocgr.cat/
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21885-aquesta-musica-em-sona.html


31

Música moderna

Preus
15€ zona A 
8€ zona B 
8€ #SecretJove
8€ menys de 16 anys

eL POT 
PeTIT
diumenge 06.12.20 – 18 h 
Teatre auditori de granollers

aventures, 
ritmes, rialles i 
cançons amb 
un concert únic i 
excepcional!  

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,50€

Recomanat a partir 
de 2 anys

Un concert per gaudir en família! 
A la Jana, a en Pau i a la melmelada Band els 
encanta explorar i viure aventures. Aquestes 
aventures de dins el Pot Petit les han convertit 
en cançons i ara les volen compartir amb tots 
vosaltres. Nous personatges, vells coneguts i molta 
música. un concert màgic i participatiu amb nou 
músics a l’escenari, titelles i teatre per gaudir en 
família!

FITxA ARTÍSTICA
Helena Bagué Vilà, Jana (veu i 
interpretació) 
Siddartha Vargas Martínez, 
Pau (guitarra, interpretació i 
veu) 
Pau Oliver Bover, bateria
Tomàs Pujol Pérez, baix 
Albert Dondarza Roca, piano, 
violí i serra
 Mercè Munné Parera, Juna 
(titelles i veu)
Dani López Pradas, saxo, 
sintetizador, guitarra i piano
Ariadna Gispert Bromsoms, 
trompeta 
Joni Ripoll Moreno, trombó 

Direcció: El Pot Petit
Arranjaments i direcció 
musical: Dani López Pradas
Vestuari: Carme Puigdevalli 
Plantés
Disseny i tècnic de so: Marc 
Usano Pujol
Disseny i tècnic de llums: Sergi 
Torns Martínez

 
Sala Gran 
Durada 70 minuts

Funció accessible
Llengua de signes catalana

Vegeu-ne més!

www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21875-el-pot-petit.html
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teatre i clown

Companyia La Guilla Teatre
Tots tenim el desig de viure aventures inoblidables, 
de passar uns dies de descans i tranquil·litat en una 
illa paradisíaca. Els personatges d’aquesta història 
han aconseguit aquesta fita, han viatjat fins a l’illa 
de Quimera amb la intenció de passar-hi uns dies 
fantàstics i fer realitat el somni d’unes vacances 
idíl·liques. Entraran en un nou món de somnis i 
il·lusions, on res pot ser i tot és possible, un lloc 
sense mòbils ni connexió a internet, on només la 
imaginació hi té cabuda.

FITxA ARTÍSTICA
Direcció: Pere Farran
Disseny i construcció de 
titelles: Meritxell Morera
Veus: Guim Segarra i Roger 
Farran
Actors i manipuladors: 
Meritxell Morera i Pere Farran

Durada 50 minuts

quIMera
dissabte 12.12.20 – 18 h
Teatre auditori can Palots

un espectacle, 
entre el 
llenguatge de 
titelles i el món 
del clown, ple 
d’emocions i de 
sorpreses

Preu
5€ adults 
3€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 4 anys

Vegeu-ne més!

https://www.butaiproduccions.com/la-guilla-teatre.html
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/15250-quimera.html
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clown

Amb Marcel Gros
L’humor i la imaginació es donen la mà en forma 
d’espectacle. Marcel Gros es presenta com un 
trobador de contes i emprèn un viatge per camins 
imaginaris plens de formes, papers, sons i colors, 
a la recerca de les històries que encara no són a 
dins dels llibres. Està disposat a anar on faci falta 
per trobar els contes amagats i s’adona que hi ha 
històries per tot arreu, només cal atrapar-les. i de 
vegades, et quedes quiet i les històries t’atrapen a 
tu! no deixis que t’expliquin sempre les mateixes 
històries…

FITxA ARTÍSTICA
Creació, direcció i 
interpretació: Marcel Gros
Construcció escenogràfica: 
ma a ma
Música original: M du Midi
Vestuari: “Señor”
Tècnica i secretaria: Maite 
Orriols

Durada: 55 minuts 

cOnTes 
aMagaTs
diumenge 13.12.20 – 12 h
cinema edison

On s’amaguen 
els contes?  
Vine a descobrir-
ho amb marcel 
gros!

Preus
5€ adults 
4€ menys de 16 anys Edat recomanada 

a partir de 3 anys

Vegeu-ne més!

http://marcelgros.com/web/
www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21948-contes-amagats.html
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teatre

Després d’un confinament llarguíssim, els joves 
d’aquesta història segueixen enganxats, més que 
mai, a un joc de realitat virtual. Faran tard per anar 
al teatre a veure Els Pastorets, el conte típic de 
Nadal que, avui sí, podem dir que té més de realitat 
que la que viuen. Hauran d’arribar a Betlem, evitar 
caure en els paranys de l’infern i desempallegar-
se de morir escaldufats dins d’una caldera. És ben 
veritat que ni el més dimoni ni la més indesitjable 
Covid podran vèncer a tot un clàssic de la cultura 
catalana.

eLs PasTOreTs
De granOLLers 
dissabte 26.12.20 – 19 h 
diumenge 27.12.20 – 12 h i 19 h  
Teatre auditori de granollers 

FITxA ARTÍSTICA
Direcció: Daniela de Vecchi 
Ajudant de direcció: Marc 
Felipe 
Dramatúrgia: Els Pastorets de 
Granollers 
(Versió d’Albert Pijuan) 
Interpretació: Amics dels 
Pastorets de Granollers 

Durada 100 minuts 

Preus 
15 € zona A 
8 € zona B 
7,5 € #secretJove 

un espectacle 
per a tota la 
família i tots 
els públics

Edat recomanada 
a partir de 5 anys

Abonaments  
3-4 espectacles: 12€  
5-7 espectacles: 11,25€  
+8 espectacles: 10,50€

Vegeu-ne més!

www.escenagran.cat/ca/programacio/c/21877-els-pastorets.html
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CInEMA EDISOn
Carrer Joan Camps, 1
08401 Granollers
T. 93 861 55 98 
www.acgranollers.cat 
     @AcGranollers
     AcGranollers
     @acgranollers

SALA DE 
COnCERTS 
NAU B1 - roCA 
uMBERT 
FàBRICA DE 
LES ARTS
C. de Prat de la riba, 77 
08401 Granollers. 
T. 93 861 49 41 
(de dll a dv de 9 a 14 h).
www.rocaumbert.cat

     @rocaumbertfa 
     Rocaumbert
     rocaumbertfabricade-
lesarts

Objectes perduts: 
T. 93 861 49 41 
(de dll a dv de 9 a 14 h).

Bar de Roca Umbert 
Reserves al telèfon 
93 315 75 05.
Horaris: de dilluns a  
dissabte, de 8 a 24 h.  
Diumenges de 9 a 14 h.
     rocaumbertbar

InFOrMacIó DeLs 
equIPaMenTs
TEATRE 
AuDITORI DE 
GRAnOLLERS
C. de Torras i Bages, 50
08401 Granollers.
T. 93 840 51 21
Fax 93 840 51 22
www.teatreauditoride
granollers.cat
     @TAGranollers
      teatreauditori
      teatreauditori
      teatreauditoride
granollers

Objectes perduts: 
T. 93 840 51 20 
(de dll a dv de 9 a 14h).

Bar restaurant El Gato 
Verde. Reserves al telèfon 
93 840 38 36.
Horaris: de dilluns a 
divendres de 16 a 21 h. 
Els dies d’espectacle 
estarà obert dues hores 
abans i després de la 
programació del teatre

LLEVAnT 
TEATRE
C. de Ponent, 60 
08401 Granollers. 
T. 93 849 81 67
     @Llevanteatre
     Llevanteatre
     Llevanteatre

Objectes perduts: 
T. 93 840 51 20 
(de dll a dv de 9 a 15 h)

TEATRE 
AuDITORI 
CAn PALOTS
C. Barcelona, 8
08420 Canovelles.
T. 93 846 80 54
www.canovelles.cat/
canpalots 

    @AjCanovelles
     canpalots
     can_palots

Objectes perduts: 
T. 93 846 80 54 
(de dll a dv de 16 a 21h).

COM ARRIBAR En
TRAnSPORT PúBLIC
En tren amb les 
línies r2 fins a 
Granollers Centre 
o bé r3 fins a 
Granollers – 
Canovelles.

Sagalés Autobusos 
(www.sagales.com)
Bus nocturn n73 a 
partir de les 12 de 
la nit (consulteu el 
recorregut).

http://acgranollers.cat/
http://rocaumbert.com/
https://www.teatreauditoridegranollers.cat/
https://www.teatreauditoridegranollers.cat/
https://www.canovelles.cat/el-municipi/guia-del-municipi/equipaments/teatre-auditori-can-palots.html
https://www.canovelles.cat/el-municipi/guia-del-municipi/equipaments/teatre-auditori-can-palots.html
https://www.sagales.com/
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Horari
· De dilluns a divendres 
de 16 a 21 h 

·Els dies d’espectacle 
estarà obert dues hores 
abans i després de la 
programació del teatre. 

Reserves
T. 93 840 38 36
informació
www.teatreauditoridegranollers.cat
  
         @gatoverdeapadis

El Gato Verde és un projecte gastronòmic que duen 
a terme persones amb discapacitat, sempre amb el 
suport i la direcció de grans professionals. 

La Fundació APADIS continua amb la necessària 
tasca de sensibilització social perquè aquestes 
persones puguin gaudir de la igualtat de drets i 
oportunitats. Tu també ens fas créixer!

eL gaTO verDe
MOLT Més que 
una caFeTerIa!
VIne a descobrIr-ho

https://www.teatreauditoridegranollers.cat/ca/restaurant-el-gato-verde.html
http://www.apadis.org/
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Música



Mitjans de comunicació

cLuB De PaTrOcInI I MecenaTge  DeL 
TeaTre auDITOrI I De L’OrquesTra 
De caMBra De granOLLers

Mecenes de Bronze

Patrocinadors i mecenes

empreses col·laboradores

Mecenes de Plata



Àrea de Cultura

amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Empreses Culturals

amb la participació de:

Promou i coordina:

Forma part de:
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cOMParTInT 
escenarIs:

Carrer Torras i Bages, 50
T. 938 405 121
www.teatreauditoridegranollers.cat

Sala de concerts nau B1
Carrer Prat de la riba, 77 
T. 938 619 441
www.rocaumbert.cat

Carrer Barcelona, 8
Canovelles
T. 938 468 054
www.canovelles.cat/canpalots

www.escenagran.cat 

CINEMA EDISON
Carrer Joan Camps, 1
08401 Granollers
T. 93 861 55 98 
www.acgranollers.cat

Carrer Ponent, 58-60
T. 938 498 167
www.llevanteatre.cat
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http://acgranollers.cat/
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