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Des que vam engegar el projecte de LaSala, ara fa 7 anys, 
sempre hem tingut la voluntat d’anar més enllà dels 
tòpics habituals, d’obrir noves possibilitats, de donar 
volada a la imaginació, de regenerar constantment la 
il·lusió... I ho hem fet convençuts que aquesta aposta 
que fèiem en el sector del teatre per als nens i nenes era 
també un posicionament valuós com a principi vital  
i per la construcció de la societat en què vivim.

Hem intentat materialitzar aquests ideals en cada 
cosa que fem, des de la programació que oferim  
–variada, innovadora, internacional, adreçada a totes 
les franges d’edat– fins a la manera de presentar-la. 
I hem treballat també de costat amb els creadors i 
les companyies del sector, a través de la coproducció 
d’espectacles o de residències artístiques al nostre 
teatre, per fer créixer en qualitat i riquesa els 
espectacles que oferim al nostre públic.

No cal estendre’s massa per dir que tot això que s’ha 
construït al llarg de molt de temps –i no només el nostre 
projecte sinó qualsevol altre projecte cultural–, corre el 
perill d’esfondrar-se. A LaSala no hem llençat la tovallola, 
i malgrat les dificultats hi aboquem tots els esforços, 
no només perquè és el nostre projecte, sinó perquè és 
el projecte de tots. La cultura no és un luxe, però cal el 
convenciment de tothom –públic, institucions, societat 
civil- perquè això no acabi sent així.

Més que mai, us esperem a LaSala!!

Eulàlia Ribera
Directora

Espectacle creat en 
residència a LaSala

Residència 
LaSala

Espectacle produït 
per LaSala

Producció 
LaSala

Espectacle representat 
fora de LaSala Miguel 

Hernández

Benvinguts 
a la nova temporada 
de LaSala!
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Aconseguirà la Rateta Presumida trobar l’amor de la seva vida? 
I la Lluna, podrà enredar el Sol? Quin és l’ocell que dorm a la 
palla i que pon un ou cada setmana? … I el Patufet, què hi té a 
veure en tot plegat? Totes aquestes preguntes tenen resposta 
al Cabaret Patufet. Un espectacle de música, contes, poesia 
i endevinalles per als més petits. Emotiu, delicat, divertit i 
participatiu, un cabaret petit com un granet d’anís.

Prop de 5000 actuacions i més d’1 milió i mig d’espectadors 
avalen la trajectòria de Samfaina de Colors. Un referent de la 
música i la cultura tradicional a Catalunya, que celebraran a 
LaSala els seus 25 anys sobre els escenaris.

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 
13 d’octubre 
a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA 

9, 10 i 11 d’octubre, 
a les 9.30 
i a les 11.00 h
Educació infantil

Durada: 55  minuts

Lloc: 
LaSala Miguel 
Hernández

MÚSICA SAMFAINA DE COLORS
2 – 6  anys

Intèrprets
Mirna Vilasís: 
veu, campana, pandereta  
i picarols
Xavi Múrcia: veu i guitarra

Il·luminació 
Rafel Roca 

Escenografia i vestuari  
Raül Vilasís i Berta Vidal 

Lletres, composició 
i direcció musical 
Xavi Múrcia

Direcció d’escena 
Mirna Vilasís

Producció executiva 
Samfaina de Colors  

Correcció lingüística
Roger Vilà

Contrabaix, gravació 
i mescles
Albert Vila - E.Paella

Vídeo i fotografia
Flare Estudi

Cabaret Patufet
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L’equip de Lava & Co treballa escanejant el subsòl de l’entorn 
de l’Estruch abans que s’hi construeixi un nou centre 
comercial. Inesperadament, han fet un gran descobriment: 
a 15 metres de profunditat se senten sorolls inexplicables. El 
públic està convidat a seguir de prop la seva investigació, amb 
el sòl perforat i amb l’ajuda de mini-càmeres. Un espectacle 
absolutament singular i atractiu per a tots els públics, amb un 
joc molt subtil en la frontera de la realitat i la ficció. 

Aquest espectacle és la versió catalana d’uns dels primers 
espectacles de la companyia belga Studio ORKA, produïda 
pel Teatre Lliure i Imaginart. Studio ORKA crea espectacles 
presentats sempre en espais singulars, amb una estètica 
contemporània i una enginyosa utilització de les tècniques 
audiovisuals. 

STUDIO ORKA
TEATRE LLIURE 

Idea i creació 
Studio Orka: 
Martine Decroos, 
Philippe Van de Velde, 
Katrien Pierlet, 
Brenda Bertin, 
Dominique van Malder

Direcció 
Martine Decroos, 
Philippe van de Velde 
i Brenda Bertin

Supervisor artístic 
Marc Montserrat

Actors 
Pol López, Carla Rovira, 
Neus Umbert 

Tècnic 
Krishna Molina

Fotografia
Ros Ribas / Teatre Lliure

Coproducció
Teatre Lliure i Imaginart, 
a partir de la producció 
original de Studio ORKA

Lava

TEATRE

+6 anys

Col·labora

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 20 
d’octubre, a les 
12.00 i a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA 

16, 17 i 18 d’octubre, 
a les 9.30 
i a les 11.00 h
Cicle inicial

Durada: 50  minuts

Aforament reduït

Lloc: L’Estruch 

Residència LaSala

R
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La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha vingut 
tanta gent a veure-la, i no els el pot mostrar... amb la il·lusió 
que li feia! Però... l’ha perdut o li han pres? Potser li ha robat 
el gripau engripat? La Princesa Bleda emprèn un viatge 
per recuperar el seu tresor. I el trobarà, però en un lloc ben 
diferent al que s’havia imaginat.

Helena Escobar i Pere Hosta, clowns i membres de la Cia. La 
Bleda, s’han envoltat en aquest nou espectacle de companys 
de viatge com Jordi Palet –Farrés Brothers i cia.–, Pep Pascual 
–poliinstrumentista promiscu– o Martí Doy, un dels millors 
titellaires i constructors catalans.

CIA. LA BLEDA 

Creació 
Helena Escobar, 
Jordi Palet i Pere Hosta

Dramatúrgia 
Jordi Palet

Direcció 
Pere Hosta

Clown/actriu 
Helena Escobar

Escenografia i atrezzo 
Martí Doy 

Música
Pep Pascual

Vestuari
Carme Puigdevall i Plantés

Disseny gràfic
Sopa Graphics 

Producció
Cia. La Bleda

Agraïments
Sala La Planeta, 
AC Granollers, 
Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts

Tut-tururut... 
la Princesa!

CLOWN

3 – 8  anys

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 27 
d’octubre 
a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA 

21, 22, 23, 24 i 25 
d’octubre, 
a les 10.00 h
P5 i cicle inicial

Durada: 50  minuts

Lloc: 
LaSala Miguel 
Hernández

Estrena a laSala!

Residència LaSala

R
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Un instrument anomenat orquestra és una presentació 
de l’orquestra com a instrument on, de mica en mica, 
apareixen les diferents seccions o famílies instrumentals 
que la componen, per acabar fent un viatge musical que 
ens descobreix les possibilitats sonores i expressives d’una 
orquestra simfònica. El repertori inclou música tradicional 
catalana, música de cinema i dels més grans compositors de 
la història de la música, com per exemple, Mozart i Txaikovski, 
o temes de La Pantera Rosa o La Guerra de les Galàxies.

Sabadell compta amb l’excepcionalitat de tenir una orquestra 
simfònica pròpia, l’Orquestra Simfònica del Vallès que, a 
banda dels concerts que ofereix a la pròpia ciutat i a molts 
d’altres auditoris, realitza una tasca de divulgació de la música 
clàssica i contemporània per a orquestra des de fa molts anys.

PER A L’ESCOLA

14 i 15 de novembre,  
a les 9.30 i a les 11.00 h
Cicle mitjà i superior

Durada: 60 minuts

Lloc: 
Teatre Municipal 
La Faràndula

MÚSICA ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS+6 anys

Idea original i guió 
Javier García 

Direcció 
Rubén Gimeno 

Intèrprets 
Músics de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès

Un 
instrument 

anomenat 
orquestra
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Un espectacle senzill, elemental i original, ideal per començar 
el Nadal plens d’alegria! Un espectacle fet a mida per LaSala, 
on un pallasso, el Marcel, es presenta amb tota la seva 
sensibilitat, bestiesa i innocència. Jugant a fer espectacles, 
agafa la música, la màgia, el mim... i els converteix en un joc.

Marcel Gros, actor polifacètic, transmet la sensibilitat 
del clown, demostra la gran capacitat d’improvisació del 
showman i juga amb la comicitat del pallasso. Marcel Gros és 
un constructor de somnis i es confessa meravellosament boig 
per fer riure i pensar; dues activitats genuïnament humanes. 

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 15 
de desembre, a les 
12.00 i a les 18.00 h

Durada: 50 minuts

Lloc: 
LaSala Miguel 
Hernández

CLOWN MARCEL GROS
+4 anys

Creació i interpretació
Marcel Gros

Nadal amb 
Marcel Gros 
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Què passaria si una gran onada se’ns emportés fins a un lloc 
allunyat i haguéssim de refer de cap a peus la nostra vida? 
Així comença l’espectacle: dos personatges arriben a un lloc 
estrany en què tot és nou i un ésser que viu allà els estén la 
mà. Neix una història d’amistat, de creixement i de superació 
dins d’un jardí desconegut.

Da.Te Danza és una de les principals companyies de 
dansa contemporània per al públic infantil d’Espanya, 
molt reconeguda també arreu d’Europa. El 2009, LaSala va 
coproduir el seu anterior espectacle, Río de Luna. En aquest 
nou projecte, el seu director i coreògraf Omar Meza s’ha 
envoltat de col·laboradors com Rosa Díaz (Premio Nacional 
de Teatro para la Infancia y la Juventud 2012) o Eulàlia 
Ayguadé (coreògrafa catalana amb una àmplia trajectòria 
internacional), per enriquir el seu llenguatge més personal.

DA.TE DANZA

Jardín en el aire 

Direcció 
Omar Meza

Direcció teatral 
Rosa Díaz

Dramatúrgia 
Margarita Sánchez

Ballarins
Rosa Ma Herrador, Ivan 
Montardit i Marie Klimesova

Coreografia i gestual 
de moviment
Eulàlia Ayguadé, 
Omar Meza i Da.Te Danza

Música original 
David Campodarve

Creació d’imatge
Yutaka Takei

Disseny i confecció 
de vestuari
Farah Hasanat

Disseny d’il·luminació 
Ernesto Monza

Escenografia
Da.Te Danza

Producció executiva
Laura Campoy

Ajudant de producció
Sandra Pertíñez

Administració
Cristina Vílchez

Producció i realització de 
vídeo
Lansa Producciones

Fotografia
Juan Antonio Cárdenas 
Martín

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 19 
de gener a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA

20 de gener, a les 9.30 
i a les 11.00 h
Cicle mitjà i superior

Durada: 55 minuts

Lloc: 
LaSala Miguel 
Hernández

DANSA

+5 anys
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El Mag Lari no necessita gaire presentacions... màgia, música, 
molt d’humor i la interacció contínua amb el públic són els 
ingredients que només ell és capaç de combinar a la perfecció 
per fer-ne un show trepidant i divertit on gaudeixen petits  
i grans.

En aquest espectacle trobem el Mag Lari en estat pur. Més 
de 60 minuts intensos carregats d’aparicions, canvis de 
vestuari, jocs de llums, i efectes especials. Tot això compaginat 
i coordinat amb una acurada selecció musical que us farà 
vibrar i tremolar de riure.

CIA. MAG LARI

Idea, guió i direcció 
Josep Maria Lari

Actor i regidor 
Pol Quintana 

Tècnic de so i llum
Gerard Feliu

Vestuari 
Epoca 

Disseny de llum
Gerard Feliu

La màgia 
del Mag Lari 

MÀGIA

+5 anys

PER A LA FAMÍLIA

Dissabte 1 de febrer 
a les 20.00 h, 
i diumenge 2 
a les 18.00 h

Durada: 60  minuts

Lloc: 
Teatre Municipal 
La Faràndula
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A la Muriel, com a molts nens i nenes, li costa acabar-se la 
sopa, tota sola i avorrida a la cuina. Però… no està del tot sola: 
la imaginació li fa companyia! Melodies i ritmes apareixeran 
inesperadament dels llocs més sorprenents i transformaran la 
cuina en un espai sonor que ens descobrirà un munt de sons 
i músiques. Acompanyats de quatre músics i d’una ballarina, 
podrem escoltar obres de Simon & Garfunkel, The Beatles, 
Xostakòvitx o Philip Glass. Tot plegat, mentre sentim una veu 
que recorda... “Muriel, que t’has acabat la sopa?”

Acaba’t la sopa és un espectacle del departament de música 
de l’Obra Social “la Caixa” que mostra al públic el procés 
de creació musical a través de la combinació de ritmes i 
melodies.

FUNDACIÓ LA CAIXA

Acaba’t la sopa 

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 9 de 
febrer a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA

6, i 7 de febrer, a les 
9.30 i a les 11.00 h
P4, P5 i cicle inicial

Durada: 60 minuts

Lloc: 
LaSala Miguel 
Hernández

MÚSICA

3 – 8  anys

Col·labora

Direcció d’escena i guió 
Anna Llopart 

Direcció musical 
Josep Maria Guix 

Direcció 
Pere Hosta

Violí 
Aina Roigé 

Violoncel
Olga Domínguez 

Clarinet
Oriol Codina
Gener Salicrú 

Piano
Maria Molet
Clàudia Gómez 

Ballarina
Dory Sánchez
Roser López Espinosa
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El nou espectacle de Nats Nus, dirigit a tots els públics, 
ens transporta al nostre món interior. Un espai per a la 
imaginació, ple de colors i formes màgiques, on tot és 
possible. Muntanyes de roba animades, escales al cel, 
personatges alats, robots, llaminadures... i quatre ballarins 
que dibuixen amb el seu moviment els mons íntims i insòlits 
imaginats per nens i nenes de quatre escoles de Barcelona que 
van participar en la creació de l’espectacle.

Nats Nus és la companyia de referència a Catalunya en la 
creació d’espectacles de dansa contemporània per al públic 
infantil i familiar. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb 
el Premi Ciutat de Barcelona (2009) o el Premi Nacional de 
Dansa de Catalunya (2010).

DANSA NATS NUS
+6 anys

Mons (quan 
tanco els ulls) 

Idea original i direcció 
Claudia Moreso

Ballarins  
Gema Diaz, Emili Gutierrez, 
Joan Palau, Noemí Ventura

Dramatúrgia 
Beth Escudé

Música 
Mauricio Vilavecchia

Vídeo 
Esteban Crucci

Disseny i construcció  
espai escènic 
Miquel Ruiz

Tècnic de llums 
Rafel Roca

Disseny i confecció  
de vestuari 
As Meninas

Coordinació 
Rosa Pino

Producció 
Silvia Lorente

Coproducció 
Nats Nus, Mercat de les Flors, 
Sadler’s Wells (Londres)

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 16 de 
febrer a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA

17, 18 i 19 de febrer, a 
les 9.30 i a les 11.00 h
Cicle inicial, mitjà i 
superior

Durada: 60 minuts

Lloc: 
LaSala Miguel 
Hernández
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Aquesta és la història d’un ratolí de claveguera delicat i valent, 
que fuig de la ciutat i marxa a l’aventura per conèixer els llocs 
més exòtics del món. Un viatge iniciàtic que el portarà a fer 
noves amistats i descobrir racons extraordinaris. 

L’Estaquirot és una de les companyies històriques del teatre 
infantil a Catalunya, i uns habituals en la programació de 
LaSala. Des dels 1973, no han deixat de seduir el públic gràcies 
a un acurat treball en la construcció de titelles, tota mena de 
ninots, petits teatrins i escenografies en miniatura. Enginy i 
artesania són la clau del seu èxit.

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 23 de 
febrer, a les 12.00 
i a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA

4, 5, 6 i 7 de març, a 
les 9.30 i a les 11.00 h
Educació infantil

Durada: 55 minuts

Lloc: 
LaSala Miguel
Hernández

TITELLES L’ESTAQUIROT TEATRE
2 – 6 anys

Autor
L’Estaquirot Teatre 

Actors-manipuladors 
Olga Jiménez
Núria Benedicto
Albert Albà 

Disseny 
Alfred Casas 

Construcció 
L’Estaquirot
Alfred Casas
Pedro Jiménez 

Música original 
Ferran Martínez

El ratolí viatger 
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Sensacional és un espai de sensacions audiovisuals per  
a nens i nenes de 18 mesos a 3 anys. Un terra tou de color 
blanc. Un esclat d’imatges i sons que s’escampen per tot 
arreu. Una experiència visual i sonora sorprenent. Equipats 
amb un vestuari de color blanc, els nens i nenes es fiquen dins 
d’una gran pantalla on es deixen emportar per la força de les 
imatges que s’hi projecten, pel joc que aquestes provoquen, 
per la suggerent banda sonora.

Imaginart crea, produeix i distribueix espectacles singulars 
pel públic infantil i molt especialment pels més petits. 
Experiències innovadores que estan constantment viatjant 
per tota Europa i que han passat per espais tan destacats 
com el Museu Gungenheim de Bilbao, l’Unicorn Theatre 
de Londres, el Dansens Hus d’Estocolm, l’Hippalot Festival 
de Finlàndia o el Mercat de les Flors de Barcelona. Una 
companyia amb qui LaSala comparteix moltes complicitats,  
i amb qui ha col·laborat per crear Sensacional o Planeta KA.

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 2 de març 
a les 11.30, 12.00, 
12.30 i 13.00 h

Durada: 30 minuts

Lloc: 
LaSala Miguel 
Hernández

Producció 
del festival El més 
petit de tots 2009

INSTAL·LACIÓ 
INTERACTIVA

IMAGINART

18 mesos –    
3 anys Idea i direcció

Eulàlia Ribera 
i Jordi Colominas 

Realització i grafisme 
audiovisual  
Carles Porta 

Animació 
Romina Leon i Carles Porta 

Composicions musicals 
i ambients sonors 
Josep Maria Baldomà

Fotografia 
Eloi Bonjoch

Monitora
Carla Pérez 

Tècnic 
Krishna Molina

Coproducció 
Imaginart, 
festival EMPT 2009

Sensacional 
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Cabaret Petrificat és un espectacle que té com a referent el 
món del circ però que s’hi allunya brutalment per aproximar-
se a la poesia visual i el teatre d’objectes. Un full de paper es 
converteix en ocell, una pila de fang pren vida, i un roc respira 
petrificat.

Des del 1987, Jordi Aspa i Bet Miralta creen espectacles de circ 
de petit format i molta proximitat, amb un segell molt personal. 
Escarlata Circus és una de les principals companyies circenses 
catalanes i molt reconeguda també a l’exterior, especialment 
a França. En aquesta nova creació, coproduïda per LaSala, 
s’acompanyen de col·laboradors com Jorge Picó i Andrés Lima 
(Animalario).

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 16 de 
març a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA 

12, 13 i 14 de març, 
a les 10.00 h
Cicle mitjà i 
superior

Durada: 55  minuts

Lloc:
LaSala Miguel 
Hernández

Coproducció LaSala 

TEATRE-CIRC ESCARLATA CIRCUS
+8  anys

Idea original
Jordi Aspa - Escarlata Circus 

Escriptura 
Jorge Picó i Jordi Aspa  

Direcció  
Jorge Picó 

Artista de circ
Jordi Aspa

Acompanyament artístic
Bet Miralta

Còmplice artístic
Andrés Lima

Llums
Valentín Álvarez

Banda de so
Xavi Boixader 

Escenografia
Per determinar

Vestuari
Lluc Castells

Confecció vestuari
Rosa Solé

Producció
Marcel·lí Puig i Bet Miralta - 
Escarlata Circus

Agraïments
Marduix titelles
Cesc Miralta
Marc Miralta
Francesc Desquens

Coproducció
LaSala, CAET, MA Scène 
Nationale de Montbéliard, 
Théatre de l’Agora – Scène 
Nationale d’Évry 

Cabaret 
Petrificat 

P
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Rudo és un espectacle d’equilibris que el públic viu en 
primera persona. Un home rude, amb pesades caixes de fusta, 
construeix torres i figures que tremolen, a punt de caure.  
El públic sent a frec de pell tots els moviments, la respiració 
accelerada, la fragilitat de les estructures. Un espectacle  
que transmet l’essència del circ: l’esforç titànic, els equilibris 
impossibles, la il·lusió.

Manolo Alcántara i Xavier Erra, artista de circ un i escenògraf 
l’altre, van crear el 2010 l’espectacle Plecs, que va rebre el 
Premi FAD Sebastià Gasch d’arts parateatrals (2010), el Premi 
Cirkólica al Millor espectacle de l’any (2010) i el Premi al 
Millor espectacle del Festival Internacional Outono de Teatro 
d’A Coruña (2011). Ara tornen a sumar la seva creativitat en 
aquest nou espectacle.

MANOLO ALCÁNTARA 
I XAVIER ERRA

Creació i direcció
Manolo Alcántara 
i Xavier Erra

Interpretació 
Manolo Alcántara 

Escenografia
Xavier Erra

Música original 
Clara Peya

Interpretació musical 
Maria Bou i Laia Rius

Rudo 

CIRC

+7 anys

Col·labora

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 30 de 
març a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA 

24, 25, 26, 27 i 28 de 
març, a les 10.00 h
Cicle mitjà  
i superior

Durada: 50  minuts

Lloc: L’Estruch 

Residència LaSala

R
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En Lluïset no vol menjar res de res, només patates fregides! Els 
seus dos cuiners particulars, en Llòfia i l’Olívia, li han de tenir 
l’àpat a punt i fer-lo esmorzar, dinar i sopar. És una tasca molt 
dura, cuinar per aquest llepafils... i hauran d’investigar de 
quina manera poden fer badar boca al menut. La imaginació, 
el joc, la música i l’humor seran els millors ingredients 
per la recepta “Llepafils”. L’embolic està servit i la diversió 
assegurada!

Teatre al detall és una companyia ja consolidada en el 
panorama teatral de Catalunya, amb més de 10 anys de 
recorregut representant espectacles tant per al públic adult 
com infantil. A Llepafils compten amb la col·laboració de Jordi 
Palet (Farrés brothers i cia.) i Joan Ma. Segura (Egos Teatre). 

TITELLES TEATRE AL DETALL
4 – 8 anys

Llepafils 

Idea original i direcció 
Claudia Moreso

Ballarins  
Gema Diaz, Emili Gutierrez, 
Joan Palau, Noemí Ventura

Dramatúrgia 
Beth Escudé

Música 
Mauricio Vilavecchia

Vídeo 
Esteban Crucci

Disseny i construcció  
espai escènic 
Miquel Ruiz

Tècnic de llums 
Rafel Roca

Disseny i confecció  
de vestuari 
As Meninas

Coordinació 
Rosa Pino

Producció 
Silvia Lorente

Coproducció 
Nats Nus, Mercat de les Flors, 
Sadler’s Wells (Londres)

PER A LA FAMÍLIA

Diumenge 6 d’abril 
a les 18.00 h

PER A L’ESCOLA

2, 3 i 4 d’abril, a les 
9.30 i a les 11.00 h
P5 i cicle inicial

Durada: 50 minuts

Lloc: 
LaSala Miguel 
Hernández



elMés
Petit

deTots

9è 
festival internacional 

d’arts escèniques
per als més petits (0-5)

9-24 novembre 
2013

www.elmespetitdetots.cat
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PROGRAMA «L’ESCOLA AL TEATRE»

L’Escola al teatre és una programa de la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb els ajuntaments de Sabadell i Sant Quirze del 
Vallès, amb la intenció d’apropar els nens i nenes al món de les 
arts escèniques.

El programa ofereix una programació adreçada a l’alumnat 
d’educació infantil, primària i secundària, i cada espectacle 
s’adequa a les característiques maduratives del grup d’edat al 
qual va dirigit.

OBJECTIUS

• Contribuir a formar l’esperit crític dels 
escolars en relació amb l’oferta teatral 
que se’ls presenta.

• Reflexionar sobre les diferents sensa-
cions que els provoquen la dansa, la 
música i el teatre.

• Iniciar-se en el coneixement de les arts 
escèniques.

• Ser conscient de la importància de les 
arts escèniques en la formació perso-
nal de l’infant.

• Conèixer els diferents gèneres teatrals i 
les característiques que els identifiquen.

QUÈ OFERIM

• Un dossier amb activitats per realitzar 
abans i després d’anar al teatre, amb 
propostes de treball per a l’alumnat 
que trobareu a la nostra web   
www.lasalateatre.cat

• En algunes de les obres, la possibilitat 
de realitzar un debat entre els actors 

 i les actrius i el públic.

L’escola al teatre



Informació
Informació 
per a les famílies

PREUS 

Entrada: 8 € / 10 €
Amics de LaSala: 6 € / 8 €
Els nens menors de 3 anys no paguen entrada si no ocupen butaca, 
excepte en els espectacles del festival EMPT, ja que es tracta de 
propostes adreçades especialment al públic de 0 a 5 anys.

VENDA

Per internet (sense comissió):
www.lasalateatre.cat fins 3 hores abans de la representació

A les taquilles del Teatre Principal:
c/ Sant Pau 6, Sabadell
Dimecres i dijous: de 18.00 a 20.00 h (excepte festius)
Divendres i dissabtes: d’11.00 a 13.00 h, i de 18.00 a 20.00 h 
(excepte festius)

Pel mateix dia:
Una hora abans de començar l’espectacle, les entrades sobreres es 
posaran a la venda a l’espai on tingui lloc la representació. 

PREUS

Sabadell:
Entrada: 5 € / Entrada i autocar: 8 €

Sant Quirze del Vallès:
Entrada i autocar: 5 €

Altres municipis del Vallès Occidental: 
Entrada: 6 € / Entrada i autocar: 10 €

Municipis del Vallès Oriental, Barcelonès i Baix Llobregat:
Entrada: 6 € / Entrada i autocar: 12 €

Preu per alumne
Acompanyants gratuït (1 per cada 10 alumnes)
Gràcies a l’elevat nombre d’escolars que assisteixen al teatre, us 
oferim un servei integral que inclou les entrades als espectacles i el 
desplaçament en autocar per un preu molt avantatjós. 

INSCRIPCIONS

A la web www.lasalateatre.cat trobareu el formulari d’inscripció 
i més informació sobre els espectacles programats.

Les inscripcions no seran vàlides fins que no rebeu la confirmació.

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres:
93 723 28 33, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h
escolaalteatre@lasalateatre.cat

Informació  
per a les escoles



ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

AMB EL SUPORT DE

ASSOCIATS

Disseny gràfic: Estudi Miquel Puig

LaSala Miguel 
Hernández
Ronda Roureda, 24
08207 Sabadell

Teatre Principal
Sant Pau, 6
08201 Sabadell

L’estruch
Sant Isidre, 140
08208 Sabadell

La Faràndula
Alfons XIII, 33
08202 Sabadell

Equip de LaSala Direcció
Eulàlia Ribera

Producció
Imaginart

Administració
Olga Baldomà

Comunicació
Jordi Valls / Imaginart

Tècnic
José Antonio Villalba

Direcció Tècnica
Rafael Vivas  / Mite’ls 
Produccions

TEATRE INFANTIL 
CENTRE DE CREACIÓ I EXHIBICIÓ
SABADELL

Oficina LaSala
Sol, 167, entresòl 2a
08201 Sabadell

Tel. 937 232 833
lasala@lasalateatre.cat
www.lasalateatre.cat
www.facebook.com/lasalasabadell


