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ESPECTACLES
FAMILIARS
Febrer i març de 2021



ESPECTACLES FAMILIARS 

Diumenges a les 12 h

LA GALLINA DELS OUS D’OR
21 de febrer

Zum zum teatre – teatre i titelles
Els grangers d’aquesta història no perdien el temps pensant en els diners i sempre 
repartien el poc que tenien amb qui més ho necessitava, però un dia va arribar una 
gallina a la seva granja i va pondre un ou d’or. Us imagineu si us passa a vosaltres? Una 
història divertida sobre el valor de compartir i els perills de l’avarícia.

Recomanat per a infants a partir de 4 anys



Preu de l’entrada: 3€, menors de 3 anys gratuït. Aforament limitat.
Ús de mascareta obligatori.

Es mantindrà distància de seguretat entre localitats.
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.

Compra d’entrades a través de casaelizalde.com
o el dia de l’espectacle a partir de les 11 h.

EL LLOP FEROTGE
14 de març

La companyia del Príncep Totilau – teatre i titelles
El llop ferotge ha estat caçat. Després d’haver-se menjat la caputxeta, l’àvia, sis cabretes 
i gairebé tres porquets, ha d’enfrontar-se a un judici popular, en el qual declararan les 
mares d’aquests personatges. Quin serà el veredicte? És realment culpable, o potser 
senzillament tenia molta gana?

Espectacle dotat amb mesures d’accessibilitat per a infants amb discapacitat auditiva 
i/o visual. Recomanat per a infants a partir de 3 anys



ADREÇA HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
instagram.com/casaelizalde

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

De dilluns a divendres
de 9 a 21h

MAPA

Districte de
l’Eixample


