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Dimecres 7, de juliol de 18 a 19 h
 
Espai tranquil de lectura de contes envoltades de natura

per passar una estona acompanyades d’altres històries al

bell mig del parc, la mini biblioteca del CCSarrià. 

Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir
de 2 anys. Aforament limitat . Cal inscripció prèvia al web .

La petita BIBLIOTECA a la fresca!  

ACTIVITATS D'INFÀNCIA

Dimarts 20 de juliol i 21 de setembre, de 18 a 19 h 
 
Petites propostes per a famílies del l’Espai Infantil El Parc:

propostes senzilles de tallers i materials: land art, collage,

fang, pintura,... per gaudir d’una estona en família en un

entorn natural i exterior.  

 

Activitat gratuïta recomanada per a famílies amb infants
fins a 6 anys. Aforament limitat . Cal inscripció prèvia al
web.  

Petites PROPOSTES d’estiu !



Dimecres 14 de juliol , a les 18 h 
Preu entrada: 3,30 €

Lluny, a alta mar, hi vivia un peix, però no era un peix com

els altres. Era el peix més bonic del mar. Un espectacle per

descubrir el llibre d'en Marcus Pfister, El peix Irisat, a través

de les titelles de la Cia Tirabec. 

Espectacle recomanat per a famílies amb amb infants
entre els 18 mesos i els 5 anys.  

EL PEIX IRISAT  

ARRI, ARRI, TATANET

Dimecres 15 de setembre, a les 18 h 
Preu entrada: 3,30 €

Un conte on passejarem per les diferents estacions de

l’any, Veurem com canvia el paisatge, i com canviem

nosaltres! 

Adaptació D’Ada Cusidó d’un conte de Joles Senell.

Espectacle recomanat per a famílies amb amb infants a
partir dels 4 anys. Germanes I germans petits són
benvingudes I benvinguts.  

L’ARBRE DE SUCRE  

PETITA ESCENA



La vida tranquil·la d’un home es capgira quan

una bomba cau sobre casa seva.

La Guardia Costiera Italiana i Les Forces

Armades de Malta reben trucades de socors

des d’una barcassa al mig del Mediterrani.

Quina és la seva reacció?

A càrrec de la Cia. Un sòl mediterrani.

AQUEST SÒL, HI ÉS PER A TOTS?

MICRO-ESCENA AL GRAN JARDÍ

Dijous 8 de Juliol de 2021 a les 20 h

Cicle d’arts escèniques de proximitat a la Terrassa de la Cafeteria del Centre Cívic Sarrià.

Aquesta jove companyia ens presenta la seva

darrera coreografia tot reflexionant sobre el

pas del temps, les motivacions vitals, l’amistat

i allò que en ens commou.

A càrrec de la Cia. La Muda.

LES TIETES

Flor de lis és un espectacle de microteatre en

forma de faula contemporània que, a través

de l'humor, qüestiona la naturalesa de la

nostra voluntat de tenir descendència.

A càrrec de la Cia. Fils Enredats.

FLOR DE LIS

Aforament limitat / Entrada gratuïta / Cal inscripció prèvia al web
Aquesta activitat disposa de servei de canguratge, per a més información truca’ns al 932562720.



Dues persones desconegudes es troben

accidentalment un dia qualsevol

en una bugaderia. Les seves particulars

maneres d’entendre el món, els seus

problemes i els seus desitjos es posaran a fer

voltes tot buscant la manera de

saltar de la roda i anar endavant.

Cia. de Teatre Breu.

GUARDAR LA ROBA

MICRO-ESCENA AL GRAN JARDÍ

Dijous 22 de Juliol a les 20 h

Cicle d’arts escèniques de proximitat a la Terrassa de la Cafeteria del Centre Cívic Sarrià.

La ballarina i coreógrafa Nadia G. Yagoubi,

ens presenta una mostra del seu treball basat

en diferents eines de treball i expresives. El

seu discurs tracta sobre els encontres i

desencontres, els canvis ràpids, la

impossibilitat de generar una rutina i les

persones fugaces que ens deixen empremta.

A càrrec de Nadia G. Yagoubi.

TÓMBOLA 36

Loni i Poni son dos actors, o això intenten ser,

que tracten de tirar endavant treballant com

a animadors a una cadena de restaurants de

Pollastre Fregit. Aniran sortint les confesions,

desitjos i draps bruts que tots “companys de

professió” comparteixen.

A càrrec de la Cia. Julia Torres.

LA LLEI DE LA SELVA

Aforament limitat / Entrada gratuïta / Cal inscripció prèvia al web
Aquesta activitat disposa de servei de canguratge, per a més información truca’ns al 932562720.



Dijous 1 de Juliol, a les 19 h

Mostra de les danses urbanes desenvolupades a casa nostra

per ballarins d'ascendència africana, partint de la rica

tradició del continent i evolucionant (a partir de les

successives fusions i adaptacions) cap a les tendències més

actuals. 

AFRICA STREET DANCE CONNECTIONS + DJ OWEY

EN CLAU DE SÒL

Dijous 15 de Juliol, a les 19 h

X

X

Cicle de Concerts a l’aire lliure, a l’esplanada dels Jardins de la Vil.la Cecília, davant del Centre Cívic Sarrià.

Aforament limitat / Entrada gratuïta / Cal inscripció prèvia al web
Aquesta activitat disposa de servei de canguratge, per a més información truca’ns al 932562720.




