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ESPECTACLES
FAMILIARS
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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.

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

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

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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Districte de
l’Eixample
bcn.cat/cccasaelizalde
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ESPECTACLES FAMILIARS

Diumenge a les 12 h

EL PETIT ELEFANT

24 d’abril

Centre de Titelles de Lleida – titelles

El petit elefant és molt tafaner, no para de fer preguntes; ho 
vol saber tot! Per això, s’arriscarà a endinsar-se a la jungla i 
viure una profitosa i alhora perillosa descoberta. Una simpàti-
ca rondalla, amb tocs d’humor, tendresa i, en algun moment, 
un xic de dramatisme, que evoca l’innat desig dels infants de 
descobrir, explorar, aprendre i... fer-se grans. Un espectacle 
que parla de valors com la curiositat i l’afany de descoberta, 
les diferències, els sentiments, les alegries i els temors.

Espectacle dotat amb mesures d’accessibilitat per a infants 
amb discapacitat auditiva i/o visual: visita anticipativa i tàcil 
mitja hora abans de l’inici de l’espectacle, audiodescripció, 
interpretació en llengua de signes (LSC) , subtitulació en 
pantalla . 

Recomanat per a infants a partir de 3 anys.

THE POSTMAN

8 de maig

Txema Muñoz – màgia

Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en més de 
vint països dels cinc continents. Ha entregat paquets a la rei-
na d’Anglaterra, al Papa i a un president de la Casa Blanca. 
Distribueix tot el que té destinatari. Però un bon dia, en fina-
litzar la jornada, s’adona que té un paquet sense adreça ni 
remitent. No sap per a qui és. Què ha de fer? Decideix obrir-lo 
i descobrir què hi ha a dins. Mai no hauria imaginat les sor-
preses que hi trobaria.

Recomanat per a tots els públics.

Preu de l’entrada: 3 €. Aforament limitat.
Compra les teves entrades a través de casaelizalde.com 

S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats  
sanitàries indiquin en cada moment.


