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De dilluns a divendres
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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
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 exercir 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.

Districte de
l’Eixample
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Portada: Bunji, la petita coala / Fotògraf: Xavi Rué

Octubre i novembre de 2022
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ESPECTACLES FAMILIARS

PENJAT D’UN FIL

Diumenges a les 12 h. Preu: 3€

13 de novembre

BUNJI, LA PETITA COALA

Di Filippo Marionette – titelles de fil

9 d’octubre
Festuc Teatre – teatre i titelles

Aquesta companyia italiana aterra a casa nostra amb un espectacle de
titelles ple de senzillesa i poesia, que involucra, mou i diverteix. Un ciclista, dos acròbates, una ballarina i un roquer, entre d’altres, són els
personatges que veurem. Un cabaret sense paraules en què cada titella
té la seva pròpia història que explica a través del moviment i la música,
interactuant amb l’actor i l’actriu.
La Bunji és una petita coala que viu en un bosc d’eucaliptus. Els coales
tenen una activitat diària molt escassa. És per això que el tarannà de la
nostra protagonista porta de cap la seva tribu. Quan tothom està dormint, ella vol jugar, descobrir, enfilar-se..., per què no es comporta com
la resta? Un fet inesperat en el seu dia a dia farà que s’allunyi del seu
entorn. Què passarà amb la petita coala? Veniu a descobrir-ho.
Espectacle dotat amb mesures d’accessibilitat per a infants amb discapacitat auditiva i/o visual. Recomanat per a infants a partir de 3 anys

Recomanat per a infants a partir de 3 anys

ACTIVITATS FAMILIARS

Dissabte d’11 a 13 h. Activitats gratuïtes amb reserva prèvia

EDICIÓ BOTÀNICA

LUMIÈRE

8 d’octubre

23 d’octubre

Taller familiar

Txema Muñoz – màgia i teatre gestual

Entre totes construirem la nostra pròpia guia botànica amb materials enciclopèdics i publicacions vintage reaprofitades. Per una nova ecologia
dels papers impresos.
En el marc de l’exposició Our Garden
Activitat adreçada a infants majors de 6 anys acompanyats d’un adult

CONTE CAMINANT. VINE A DESCOBRIR EL JARDÍ
AMAGAT
22 d’octubre
Activitat familiar
Inspirats per la novel·la de Frances Hodgson Burnett El jardí secret, farem un passeig des de la Biblioteca Sofia Barat fins a La Casa Elizalde
buscant quin conte s’amaga en els arbres i flors del barri per tal d’arribar
al jardí secret d’ Our Garden.
Mai havia estat tan divertit haver d’esperar. Com si fos una pel·lícula de
cinema mut, en Txema desitja que arribi el tren. Mentre no arriba, la seva
imaginació anirà més enllà de l’estació on es troba. Una bombeta, una
jaqueta i el seu joc el transportaran a un lloc màgic, entranyable i còmic.
Un espectacle d’humor màgicament familiar. Puges al tren?
Recomanat per a tots els públics

En el marc de l’exposició Our Garden
Activitat adreçada a infants majors de 3 anys acompanyats d’un adult

Aforament limitat.
S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats
sanitàries indiquin en cada moment.
Compra o reserva les teves entrades a través de casaelizalde.com

