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Octubre i novembre de 2021



ESPECTACLES FAMILIARS

Diumenge a les 12 h

ADORO

17 d’octubre

Cia. Alta Gama – circ

Les vicissituds de la parella davant l’amor. Ella ve a enlluer-
nar-nos amb la seva veu i la seva música. Ell, el seu ajudant 
que no ajuda gens i interromp tota l’estona. Un perfecte joc de 
clown. Un espectacle familiar que ens convida a estimar, riure i 
somiar. Un lloc on les relacions de parella i les seves complica-
cions es prenen amb humor i alegria. Un xou de clown amb mú-
sica en directe i sorprenents acrobàcies a sobre de la bicicleta.
Recomanat per a tots els públics

L’ARC DE SANT MARTÍ I LA LLUNA

7 de novembre

Cia. La mà de l’artista – titelles i música en directe

A partir del conte il·lustrat L’Arc de la Lluna de Txabi Arnal, qua-
tre animalons molt divertits amb una mica d’embolic sobre qui 
són i qui volen ser, descobriran que les particularitats de cadas-
cuna de nosaltres són el nostre més gran tresor.
Una faula sobre aprendre a valorar les nostres peculiaritats ex-
plicada amb titelles grossos i plens de color, i amb una banda 
sonora de sorprenents instruments de vent i percussió interpre-
tada en directe.
Recomanat per a infants a partir de 3 anys



EL PEIX IRISAT

21 de novembre

Tanaka Teatre – titelles

El peix irisat és l’animal més bonic de tot l’oceà, però es tro-
ba molt sol. Per què els altres peixos no volen jugar amb ell? 
Així comencen les aventures submarines protagonitzades per 
un peix d’escates brillants i un munt d’amics com l’estrella de 
mar rondinaire, el savi pop Òctopus, el peix llanterna detectiu, 
les meduses dansaires, el calamar curt de vista o la petxina 
flamenca. Junts descobriran la importància de compartir, ser 
valents i ajudar els altres.

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

Preu de l’entrada: 3 €. Aforament limitat.  
Ús de mascareta obligatori. 

Compra les teves entrades a través de casaelizalde.com



HORARI DEL CENTRE

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el 
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.
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València, 302 - 08009 Barcelona
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De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h 
(a partir d’octubre)

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