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FESTA DE LA CASTANYADA: ESPECTACLE,  CASTANYES I TALLERS (per totes les 
edats) 
 
Dimarts, 29 d’octubre de 2019, de 17.30 a 19.00 h

17.30 TRASH O LA  POUBELLE PLUS BELLE  de CIA Zero en conducta. 
Poubelle és una bosseta de brossa que sempre va somiar a ser una estrella. Però com 
evitar el destí de les coses? Una bossa d’escombraries és i sempre serà una bossa 
d’escombraries. Poubelle acceptarà la seva destinació en aquesta comèdia tràgica molt 
còmica i poc tràgica sense tirar la tovallola, ja que sap que “a la vida si perds el tren, 
sempre et podrà recollir el pròxim camió de les escombraries”. 
*Espectacle gratuït. Aforament limitat.

18.00 LA CASTANYADA I TALLERS
Al Centre Cívic Matas i Ramis rebrem la castanyera que ens portarà castanyes calentes 
llestes per a menjar. Petits i ganàpies podreu participar també dels tallers inclosos a la 
festa. Tothom hi està convidat!

CINEMÚSICA VIU EL TEATRE (espectacle recomanat per a infants de més de 2 
anys) 

Dissabte, 14 de desembre a les 11.30 h i a les 12.30h

Dues nimfes de les arts, vestides per a ballar un xarleston, conviden els nadons a un 
passeig musical pel cinema que van fer els pioners, aquell cinema en blanc i negre, 
d’humor tendre i mirada neta. És una història sense principi ni final, una història feta 
d’emocions, de colors, de sons, de somriures, de mirades, de música i de cinema. I els 
nadons se la miren, hi busquen i hi troben, perquè està escrita sense aquelles paraules 
que encara no han tingut temps d’aprendre.

Gratuït. Cal inscripció prèvia al web.

ERNEST & CELESTINE, CONTES D’HIVERN (recomanat per a infants a 
partir de 3 anys)

Dissabte, 21 de desembre a les 11.30 h

Comença a caure la neu. Però Ernest, l’os, no pot ficar-se al seu amagatall i 
vaguejar com a ell li agradaria, perquè Célestine, la rateta, la seva companya de 
pis, la seva amiga de l’ànima, vol que l’ajudi a trobar solucions a alguns proble-
mes que, potser no ho sembla, però tenen la seva substància. Nou lliurament 
de les aventures d’Ernest i Célestine, les criatures sorgides dels llibres il·lustrats 
de Gabrielle Vincent i que, dos anys després, retornen a les pantalles del Petit 
Cineclub.

Gratuït. Cal inscripció prèvia al web.

LA FORMIGA JOSEP MARIA de Santi Rovira (espectacle recomanat per a 
infants de 0 a 3 anys)

Dissabte, 9 de novembre de 2019, d’11 a 12 h

Un viatge a través del món de la imaginació amb una guia molt particular, la formiga 
Josep Maria. amb ella trobarem singulars personatges que ens proposen cançons, 
jocs de falda, petites animacions que proporcionarà als pares i mares l’oportunitat de 
jugar, cantar i fins i tot ballar amb el seu nadó, tot plegat dins d’una sencilla història 
que ens farà de fil conductor.

Espectacle gratuït. Aforament limitat

ESPECTACLES
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ESMORZARS I BERENARS PER OMPLIR-NOS D’ENERGIA

Dissabte, 5  d’octubre de 2019
D’ 11.00 a 13.00 h (1 sessió)
A càrrec de Carla Martínez (Cooperativa de salut i Medicina Integrativa)
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult). 
Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades

La quantitat de productes que ofereix la indústria alimentària amb les seves 
estratègies de màrqueting fa que tinguem dubtes sobre allò que és saludable i allò 
que hauria de ser de consum esporàdic. Productes amb un elevat contingut en sal, 
greixos i sucres es troben en molts establiments propers a escoles, la qual cosa 
produeix que el públic infantil sigui el més vulnerable i el predisposi  al seu con-
sum. Mentre cuinem amb els nostres infants aprendrem a desxifrar les etiquetes 
d’allò que comprem, a entendre la raó per la qual no és recomanable fer un abús 
de determinats productes i a conèixer maneres saludables i delicioses d’obtenir 
berenars i esmorzars nutritius.

QUINA CANYA D’INSTRUMENTS 

Dissabte, 30 de novembre a les 12h
A càrrec de Miqui Giménez
La canya, un element natural, present arreu de Catalunya i fàcil de manipular 
permet fer un munt d’instruments ideals per la canalla. En aquesta activitat Miqui 
Giménez, ens endinsarà en l’apassionat món dels contes, dels instruments de 
canya i fins i tot en podrem fer un nosaltres mateixos!
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult). 
Gratuït. Cal inscripció prèvia al web. Places limitades
Activitat adscrita al XXè Cicle Clàssica a Horta-Guinardó

TALLERS I XERRADES

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A NADONS (0-16 mesos)

Grup A: Dilluns, de 10.00 a 11.00 h
Grup B: Dilluns,  d’11.00 a 12.00 h
Del 30/9 al 2/12 (10 sessions)
Preu trimestral: 35,09 €. Taller de 10 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult). 
Prof. d’ Escola de Música Pausa

La música és una font de comunicació i expressió que afavoreix que l’infant desperti 
la curiositat per allò que l’envolta (recursos expressius, possibilitats de la seva veu, 
improvisació i creació de gran material sonor) i millori la concentració i la capacitat 
auditiva. Pretenem promoure la participació de les famílies per avançar en el desen-
volupament dels nostres fills/es.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A INFANTS (3-5 anys)       

Dissabte,  de 9.45 a 10.45 h 
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult)
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A INFANTS (2-3 anys)

Dissabte,  d´11.00 a 12.00 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)
Preu trimestral:  31,58 €. Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult)
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch

TALLERS CULTURALS

MÒBIL DE HALLOWEEN (a partir de 5 anys, 1 nen + 1 adult)
Divendres, 25 d’octubre de 2019, de 18.00 a 20.00 h 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez

ROBOT AMB MATERIAL RECICLAT (a partir de 5 anys, 1 nen + 1 adult)
Divendres, 15 de novembre, de 18.00 a 20.00 h 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL PER A NENES I NENS (5-7 anys)
       
Dissabte,  de 12.15 a 13.15 h
Del 5/10 al 14/12 (9 sessions)
Preu trimestral: 31,58 €. Taller de 9 hores
Taller familiar (infants acompanyats d’un adult)
Prof. d’Escola de Música Virgínia Blanch

IOGA PER A NADONS  

Dijous,  de 12.30 a 13.30 h
Del 28/3 al 30/5 (10 sessions)
Preu trimestral : 35,09 €. Taller de 10 hores. Preu adult+nadó
Prof.  A determinar
Ara és el moment de practicar ioga amb el teu nadó, ja que és saludable i aporta 
molts beneficis per a tots dos. Afavoreix la comunicació, el vincle i la recuperació 
després del part, a més d’estimular i ajudar el petit/a en el seu desenvolupament com 
a ésser autònom. Farem exercicis suaus per a les mares, ioga passiu i moviment per 
als nadons i jocs i pràctiques compartides. 

MONOGRÀFICS FAMILIARS:  MANUALITATS

EL MEU VEÍ TOTORO (recomanat per a infants a partir de 5 anys)

Dissabte, 26 d’octubre a les 11.30 h

Un univers per descobrir. Un món per atrevir-se. Per donar un primer pas, potser 
tímid, i un segon pas, una mica més decidit. Per entrar i deixar-se emportar. Per 
vèncer la por i endinsar-se. I gaudir-ne. Així és el bosc per a dues petites germanes, 
Mei i Satsuki, les protagonistes del film El meu veí Totoro. I així també és l’experièn-
cia dels espectadors que gaudeixen de la pel·lícula del japonès Hayao Miyazaki, 
que també ha firmat altres joies com Porco Rosso i El viatge de Chihiro.

Gratuït. Cal inscripció prèvia al web.

PÀNIC A LA GRANJA (recomanat per a infants a partir de 5 anys)

Dissabte, 23 de novembre a les 11.30 h

Indi, Cowboy i Cavall es veuen abocats a un món de despropòsits i caos en el qual 
només hi ha una sortida: continuar endavant, deixar anar la imaginació i seguir-li 
el corrent en una història que potser no té ni cap ni peus, però que els portarà fins 
a les estepes o al centre de la Terra amb una colla d’amics, figures de plàstic com 
ells, disposades a donar tants cops com calgui perquè l’aventura arribi a bon port. 

Gratuït. Cal inscripció prèvia al web.

PETIT CINECLUB

CALENDARI D’ADVENT (a partir de 5 anys, 1 nen + 1 adult)
Divendres, 13 de desembre de 2019, de 18.00 a 20.00 h 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia. Professora: Esther Pérez
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