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Activitats
de la Mostra

EL MERCAT MUNICIPAL
CONVIDA ELS TITELLES

4t CICLE DELS APARADORS
DELS TITELLES
Del 8 al 19 d’abril

Flavià Llobet
Dolç Pecat
Calçats Angulo
Nya
Electrodomèstics Carretero
Llaminadures El Fax
Ego Perruquers
Bambi
Brunés
Centre Cultural La Marineta

“Palla, fusta, pedra”
a càrrec de Galiot Teatre

Donem la benvinguda a la 9a edició
de la Mostra Internacional de Titelles de Mollet.

I per seguir
el recorregut per
tots els aparadors!
Recull en qualsevol de les
botigues participants un
targetó de la ruta dels
aparadors.
Aconsegueix també un segell
a cadascuna de les botigues
participants per tenir la xapa
de la mostra.

Porta el targetó emplenat a La Marineta i obtindràs una nova xapa
de la col·lecció del Mollet Mullat i un número per al sorteig del
titella.
* Horari de
La Marineta:

Vine al Mercat amb els nens i tria un recorregut
per buscar els titelles que s’amaguen a les parades.
Acabat el recorregut, us obsequiarem amb la gorra
de la Mostra.
A les 12.30 h, al Mercat Municipal, representació
del primer espectacle de la Mostra

Aquest any, Galiot Teatre, amb
les escenograﬁes muntades pels
diferents aparadors del centre
de la ciutat, rendeix un petit
homenatge als contes clàssics
i tradicionals de sempre.
10 aparadors seran els
encarregats de lluir una
escenograﬁa molt peculiar,
construïda amb cartró reciclat 100%.
Els titelles estan construïts amb
paper maché i els elements dels
contes, com arbres, cadires, portes,
xemeneies, etc.; s’han retallat en
cartró i pintat de forma artística.

Els 10 aparadors:

Dissabte 11 d’abril durant
tot el matí (de 10.30 a 12.30 h)

- de dilluns a divendres, de 15.15 a 21.30 h
- dies 16 i 17 d’abril, de 10 a 14 h i de 18 a 20.30 h

Vols sentir els contes
de les escenes dels aparadors?

ELS TITELLES VISITEN
LES ESCOLES BRESSOL
Del 7 al 16 d’abril

Galiot estrenarà el seu nou espectacle de titelles de
guant “La llegenda del drac”. A prop de la Diada de
Sant Jordi, els nens i nenes de les escoles bressol
de la ciutat, ja veuran aparèixer el Drac, la princesa
i el cavaller, a l’escola.
Un espectacle molt visual i plàstic que segueix amb
l’estètica i el llenguatge de comunicació característic
de la companyia.
L’espectacle visitarà les 9 escoles bressol de la ciutat i
l’Escola d’Educació Especial Can Vila.
Sinopsi:

De la mà de Jordi Monserdà, titellaire de Galiot Teatre, podràs
fer un recorregut per alguns dels aparadors i sentir les seves
històries...
Ens trobem a la plaça de Catalunya, els dies 10 i 14 d’abril,
a les 17.30 h
Tots els nens participants seran obsequiats amb una gorra.

I ﬁnalment participa en el sorteig...
d'un titella de guant gran, construït per les talleristes
de Bufallums amb la col·laboració dels joves de l'Era.
El sorteig es farà a La Marineta, el dimarts 14 d’abril,
en ﬁnalitzar els contes dels aparadors.
(Recorda que per aconseguir un número pel sorteig,
has d’haver emplenat la targeta de la ruta dels aparadors
i haver-la portat a La Marineta)
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En temps de castells, tot un
poble i el seu reialme és
amenaçat per una bèstia ferotge:
un drac. Cada dia crema collites i
devora el bestiar. La sort ha
volgut que la vida de la princesa
Clauselinda estigui en perill.
Hi haurà algun valent que armat
de valentia s’enfronti amb el
drac? Qui serà?

Divendres 17 d’abril
9a

17 h. Centre Cultural La Marineta

Cia. Pea Green Boat

Mostra
Internacional de
Titelles de
Mollet del Vallès

(Anglaterra/Catalunya)

The shoe tree

Espectacle de titelles proper i íntim per al públic
infantil. En Tim no troba la seva sabata esquerra.
La busca per tot arreu ﬁns que un avi li diu que
segurament la trobarà en un arbre molt
especial. Seguint les instruccions de l’avi, en Tim,
tot saltant a peu coix, fa un viatge per tal de
trobar la seva sabata perduda.
Familiar

Espectacle patrocinat per:

Gratuït!
Aforament
limitat

a la vista i teatre d’objecte.
Idioma: anglès

Presentació

PÚBLIC

Tècnica de manipulació: Manipulació

Mostra de Titelles i Mollet esdevenen ja una associació
reconeguda, un punt que aplega unes persones que
treballen per dinamitzar al màxim el món dels titelles,
dels contes, de la màgia, de l’art i l’artesania, i d’una
ciutat sensible a aquest món fascinant.

18 h. Plaça Prat de la Riba

Portem ja nou edicions, i la Mostra de Titelles ha esdevingut un element emblemàtic de la primavera i el bon
temps, una trobada de cultura i d’oci, i netament
familiar, on carrers i places del centre s’omplen d’una
munió de molletans i ciutadans per gaudir
d’espectacles, de tallers i d’ambient alegre i festiu. Una
trobada presidida pel Mollet Mullat, que acull, solemne,
uns artistes que donen el millor de si i del seu treball en
el gran aparador català anual dels titelles.

Un any més, el Mollet Mullat arriba del fons del
mar i apareix de dins la seva gran caixa màgica
per inaugurar una nova edició de la Mostra
internacional de Titelles de Mollet del Vallès.
Durant tot el cap de setmana, el Mollet Mullat
inﬂable, visitarà i acompanyarà l’inici dels
espectacles i formarà part de l’espectacle de
gran format itinerant del diumenge al migdia.

Inauguració de la
9a Mostra Internacional
de Titelles de Mollet

18.15 h. Plaça Prat de la Riba

La Mostra és, per als molletans, una oportunitat magnífica per donar a conèixer la nostra vitalitat de ciutat:
espectadors, visitants, comerços, restaurants, tots ens
ajuntem per oferir el millor de nosaltres i per ensenyar
els nostres valors culturals i patrimonials.

Cia. Galiot Teatre

(Mollet del Vallès - Barcelona)

El bavastell antic

Un rei que regna en una gran vall decideix, un
bon dia des del seu castell, expulsar un pobre
pagès que no ha pagat els deutes de les terres.
Escapat amb una antiga carreta i un conjunt de
velles ﬁnestres de la seva casa, construeix un
petit teatret ambulant amb el qual començarà
un viatge per diferents pobles explicant les
aventures del seu antic reialme.

Cada any hi ha novetats -perquè cal fer-ho i sorprendre-,
que conviuen amb unes programacions ja plenament
consolidades, com els espectacles de petit i gran
formats, per a diverses edats, que es fan a l’aire lliure i en
espais tancats, i les diferents instal·lacions de titelles
Per a enguany ens plau destacar l’inici d’un gran projecte titellaire que servirà per celebrar, l’any vinent, el 10è
aniversari de la Mostra. Us n’avancem una pista: al parc
de les Pruneres podrem gaudir de la carpa Museu Galiot.
Tot això serà l’avanç d’una nova instal·lació que tindrem
l’any vinent, única en tot l’Estat, creada per Galiot Teatre
al bressol de la ciutat. Com veieu, tot promet ser
realment interessant!

Tècnica de manipulació: titella de guant català i teatre

d’objecte

Idioma:

català

PÚBLIC

Familiar

19.15 h. Mercat Vell

Inauguració
de l’exposició d’enguany
de Galiot Teatre

Volem, novament, felicitar l’ànima de la Mostra, Galiot
Teatre, el Jordi i la Meritxell, perquè sense ells no
tindríem de ben segur aquesta magnífica Mostra. I us
agraïm enormement la seva feina, la seva dedicació i
que ens posin a disposició aquest ric univers del món
titellaire.

Un cop ﬁnalitzada l’actuació a la plaça Prat de la
Riba, s’obriran les portes del Mercat Vell, perquè
el públic pugui veure l’exposició d’enguany on hi
haurà el nou espectacle estrenat expressament
per a les escoles bressol de la ciutat, juntament
amb diferents elements escenogràﬁcs de la
companyia. Aquesta exposició es podrà visitar
al llarg de tot el cap de setmana.

Ens sentim orgullosos d’aquesta trobada anual. És una
altra de les moltes coses bones que tenim, dels valors de
ciutat i, naturalment, dels seus ciutadans. És orgull de
ciutat, que, gràcies a aquesta feina de tants anys i tan
ben feta, és conegut arreu de Catalunya i més enllà.

Cal Titella

Us convidem a gaudir-ne plenament: difonent-la,
participant-hi i acollint tots els visitants que tindrem
aquest llarg cap de setmana d’abril. Una mostra més, la
Mostra, d’orgull de ciutat.

Un any més i vist l’èxit d’acollida en les anteriors
edicions, el Mercat Vell serà l’escenari per
a la instal·lació Cal Titella dedicada al món dels
titelles. Els infants podran divertir-se
i sentir-se titellaires mentre remenen
i experimenten amb titelles de diferents
tècniques de manipulació i els seus respectius
teatrets i instal·lacions.

Josep Monràs i Galindo, alcalde
Mercè Pérez Piedrafita, regidora de Cultura
Mercè Bertran Fernández, regidora d’Arts Escèniques
Carme Olària Segret, regidora de Turisme i Promoció de la
Ciutat
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EN CAS DE PLUJA: els espectacles de la
pl. Prat de la Riba, es faran al Mercat Vell,
i els de la pl. Catalunya, a la Sala Fiveller

Dissabte 18 d’abril
Durant tot el dia, al carrer Sant Vicenç

Paradetes de titelles d’artesania

Durant tot el dia hi haurà diferents paradetes d’artesania
del món titellaire al carrer Sant Vicenç, on els infants es podran
endur a casa el seu personatge preferit.
Durant tot el dia, al Parc de les Pruneres i la Rambla Fiveller

Gaudeix de les atraccions de
cadiretes antigues i viatja en una
gran barca de fusta!
Durant tot el dia, al Mercat Vell

Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès / Barcelona)

Cal Titella

Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants
Aquesta activitat funcionarà paral·lelament a totes
les representacions que es faran durant tot el dia a la ciutat.

PÚBLIC

Familiar

D’11 h a 14 h. Parc de les Pruneres

Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès / Barcelona)
Instal·lació de gran format

Petit museu del titella
D‘11 h a 14 h. Parc de les Pruneres (passis de 20 minuts)

Cia. Les petits miracles (Montclera / Cahors - França)
Instal·lació de gran format

Les puces savantes

Alfredo Panzani, exdomador de feres, ha intercanviat els seus
lleons i elefants per una col·lecció de puces saltadores amb
què viatja pel món. Malabaristes, acròbates, rodones
menjafocs, equilibristes... Les puces s’entrenen
en un frenesí d’acrobàcies i d’elegància, un número únic
al món. Un espectacle d'humor on no cal petar de riure.
Tècnica de manipulació: Teatre d’objectes
Idioma: castellà

+ DE

4 anys

1€

Altres passis de 16.30 a 20 h

11.30 h. Plaça Catalunya

Cia. Marionetes nòmades (Barcelona)

El tresor del pirata

Després que el seu vaixell s'enfonsés, el capità Trujillo desperta
a la platja d’una illa deserta. O no tan deserta! Allà sabrà de
l’existència d’un tresor amagat. Com el trobarà?
Qui l’ajudarà? Quins perills haurà d’afrontar?
Una història plena d'acció, humor i tendresa que fa embogir
els més petits i manté l'atenció i complicitat dels més grans.

+ DE

Tècnica de manipulació: Fil i guant

3 anys

Idioma: català

12 h. Centre Cultural La Marineta (1r passi)

Cia. Alma i la Mar de contes (Les Preses / Girona)

Contes empaperats
i personatges esbojarrats

D’un sol full de paper podem fer aparèixer un munt de boniques
ﬁgures. Un barret, un avió i ﬁns i tot una granota!
A un diari li podem donar moltes utilitats; embolicar l’entrepà,
deixar-lo al terra moll per no relliscar, fer una paperina o ﬁns
i tot un bon coixí! Així s’inspira l’Alma a l’hora de presentar
dues històries on els titelles i els papers en són protagonistes.
Tècnica de manipulació: Titelles de guant i sobretaula
Idioma: català

*Venda d’entrades 1 hora abans al mateix espai.
5 entrades màxim per persona.

Altres passis a les 16.30 i a les 17.45 h
MITMO2015 Pàg. 4

+ DE

3 anys

1€

Dissabte, 18 d’abril
13 h. Plaça Prat de la Riba

Cia. Alauda Teatro (Burgos)

The Puppet Circus

Senyores i senyors! Nens i nenes!: benvinguts a l’espectacle més
gran del món! Amb les seves fabuloses i fascinants marionetes
de ﬁl plenes de sorpreses i emocions...
Tècnica de manipulació: Marionetes de ﬁl
Idioma: castellà

Altre passi a les 19 h

PÚBLIC

Familiar

16.30 h a 20 h. Parc de les Pruneres

Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès - Barcelona)

Petit museu del titella
Instal·lació de gran format

PÚBLIC

Familiar

16.30 h a 20 h. Parc de les Pruneres (passis de 20 minuts)

Cia. Les petits miracles (Montclera / Cahors - França)
Instal·lació de gran format

Les puces savantes

Alfredo Panzani, exdomador de feres, ha intercanviat els seus
lleons i elefants per una col·lecció de puces saltadores amb
què viatja pel món. Malabaristes, acròbates, rodones
menjafocs, equilibristes... Les puces s’entrenen
en un frenesí d’acrobàcies i d’elegància, un número únic
al món. Un espectacle d'humor on no cal petar de riure.
Tècnica de manipulació: teatre d’objectes
Idioma: castellà

+ DE

4 anys

Altres passis d’11 a 14 h

1€

16.30 h. Centre Cultural La Marineta (2n passi)

Cia. Alma i la Mar de contes (Les Preses / Girona)

Contes empaperats
i personatges esbojarrats

D’un sol full de paper podem fer aparèixer un munt
de boniques ﬁgures. Un barret, un avió i ﬁns i tot
una granota ! A un diari li podem donar moltes utilitats;
embolicar l’entrepà, deixar-lo al terra moll per no
relliscar, fer una paperina o ﬁns i tot un bon coixí!
Així s’inspira l’Alma a l’hora de presentar dues històries
on els titelles i els papers en són protagonistes.
Tècnica de manipulació: titelles de guant i sobretaula
Idioma: català

*Venda d’entrades 1 hora abans al mateix espai.
5 entrades màxim per persona.

+ DE

4 anys

1€

Altres passis a les 12 i a les 17.45 h

17 h. Plaça Catalunya

Cia. Zipit company (Tiana / Barcelona)

Jai, el mariner

El mar és un camí llarg i difícil que Jai tria per viure la seva aventura. Dalt del seu vaixell viatjarem per mars en una cursa per
trobar el seu amor. Jai el mariner és un espectacle de marionetes de ﬁl que navega per carrers i teatres del món, sense dir un
sol mot, al so de les ones i la música.
Tècnica de manipulació: marionetes de ﬁl

*En cas de pluja aquest espectacle quedarà anul.lat
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EN CAS DE PLUJA: els espectacles de la
pl. Prat de la Riba, es faran al Mercat Vell,
i els de la pl. Catalunya, a la Sala Fiveller

+ DE

4 anys

Dissabte, 18 d’abril
17.45 h. Centre Cultural La Marineta (3r passi)

Cia. Alma i la Mar de contes (Les Preses / Girona)

Contes empaperats
i personatges esbojarrats
Sinopis a la àgina 5.
*Venda d’entrades 1 hora abans al mateix espai.
5 entrades màxim per persona.

Altres passis a les 12 i 16.30 h

+ DE

3 anys

1€
18 h. Sala Fiveller

Cia. Titiriteros de Binéfar (Binéfar / Huesca)

La faula de la guineu

A La faula de la guineu els actors i els titelles
expliquen la història d’un avi, últim habitant d’un indret
del Pirineu, i de la seva relació amb una guineu que viu
en el mateix indret. És també una metàfora de la
relació de l’home amb la natura.
Tècnica de manipulació: titelles de tija i ﬁls amb actors a la vista
Idioma: català

*Venda d’entrades 1 hora abans al mateix espai.
5 entrades màxim per persona.

PÚBLIC

Familiar

3€

19 h. Plaça Prat de la Riba

Cia. Alauda Teatro (Burgos)

The Puppet Circus

Senyores i senyors! Nens i nenes!: benvinguts
a l’espectacle més gran del món! Amb les seves
fabuloses i fascinants marionetes de ﬁl plenes
de sorpreses i emocions...
Tècnica de manipulació: Marionetes de ﬁl
Idioma: castellà

PÚBLIC

Familiar

Altres passis a les 13 h

22 h. Mercat Vell

Cia Trukitrek (Dosrius / Barcelona)
Espectacle de titelles per a adults

Hôtel Crab

Estiu. Una llunyana ciutat portuària.
Un hotel arran de mar. Hostes i criats poc sospiten
que aquells dies canviaran les seves vides.
Obsequi de galetes (Galiot)
i vi bo (patrocinat per Bodegues Segalés).
Tècnica de manipulació: Teatre d’objecte

*Venda d’entrades 1 hora abans al mateix espai.
5 entrades màxim per persona.

PÚBLIC

Adult

5€

Premis amb l'Espectacle HÔTEL CRAB 2009
- Premi al Millor Espectacle: World Festival of Puppet Art, Praga (República Txeca)
- Premi del Públic al Millor Espectacle: Wander Theater Festival, Radebeul (Alemanya)
Premis 2010
- Menció Especial del Jurat: Luglio Bambino Festival, Campi Bisenzio (Itàlia)
La companyia ha actuat en nombrosos festivals i esdeveniments
internacionals. En destaquen:
At.tension Theaterfestival - Lärz (Alemanya) / International Puppet Fair - Soﬁa
(Bulgària) / Hi Seoul Festival - Seül (Corea del Sud) / Ana Desetnica Festival - Ljubljana
(Eslovènia) / Fira de Teatre al Carrer - Tàrrega (Espanya) / Au Bonheur des Mômes Le Grand-Bornand (França) / Spraoi Festival · Waterford (Irlanda) / Puppet Theater &
Film Festival - Holon (Israel) / Artisti in Piazza Festival - Pennabilli (Itàlia) / Poppentheater Festival - Dordrecht (Països Baixos) / Manipulate Visual Theatre - Edimburg (Regne
Unit) / Sibiu International Theatre Festival - Sibiu (Romania) / Esplanade Flipside
Festival - Singapur / Stockholms Kulturfestival - Estocolm (Suècia) / Taiwan International Festival of Arts - Taipei (Taiwan) / Istanbul Puppet Festival - Istanbul (Turquia)
/ Festival de Teatro de Muñecos - Caracas (Veneçuela)
MITMO2015 Pàg. 6
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Durant els 20 anys de vida que portem com
a companyia, a Galiot teatre sempre hem anat
construint i preparant nous espectacles i instal·lacions.
Així mateix, coorganitzem cada any amb l’Ajuntament
de Mollet del Vallès la Mostra Internacional
de Titelles de Mollet (MITMO).
L’any vinent celebrem el 10è aniversari de la MITMO.
Per a aquesta ocasió tant especial, la Meritxell i
el Jordi de Galiot preparem la nova instal·lació,
La Carpa Can Galiot Petit.
En aquesta edició ja la podreu trobar convertida
en un petit museu de titelles on exposarem la nostra
col·leccció de titelles antics i de tot el món.

Si t’ha agradat aquest petit
museu i vols col·laborar
econòmicament en el proper
projecte d’instal·lació
de la companyia Galiot Teatre,
que podrem gaudir l’any vinent...

Fes la teva aportació!
Per petita que sigui,
et donem les gràcies!

Menhir de Mollet.

Foto: Ajuntament

Gallecs.

Foto: Carles Llurda

Parc de les Pruneres

Foto: Toni Torrillas

Vine i descobreix

Mollet del Vallès

Casa-Museu Abelló.

Foto: Lluís Salvadó

Foto: Carles Llurda

Menhir de Mollet.

Foto: Ajuntament

Espai rural de Gallecs.

Foto: Ajuntament

Plaça Prat de la Riba.

Foto: Ajuntament

Com cada any,
l’estand institucional
de la Mostra i de la ciutat
està a la vostra disposició
a la plaça de Catalunya,
de 10 del matí a 8 del vespre.

Punt ció
a
m
r
o
f
d’in mostra
de la

Vine i recull les propostes
que hi trobaràs:

informació i material de la Mostra,
informació del patrimoni de Mollet:
Museu Abelló, el Menhir, Gallecs...
i interessants propostes culturals!

I participa en el concurs
Dissenya la teva Dona d’Aigua!
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Diumenge, 19 d’abril
Durant tot el dia al carrer Sant Vicenç

Paradetes de titelles d’artesania

Durant tot el dia hi haurà diferents paradetes d’artesania del món
titellaire al carrer Sant Vicenç on els infants es podran endur a casa
el seu personatge preferit.
Durant tot el dia, al Parc de les Pruneres i la Rambla Fiveller

Gaudeix de les atraccions de
cadiretes antigues i viatja en una
gran barca de fusta!
Durant tot el dia al Mercat Vell

Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès - Barcelona)

Cal Titella

Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants
Aquesta activitat funcionarà paral·lelament a totes les
representacions que es faran durant tot el dia a la ciutat.
D’11 h a 14 h. Parc de les Pruneres

Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès / Barcelona)

PÚBLIC

Familiar

Petit museu del titella
Instal·lació de gran format

D‘11 h a 14 h. Parc de les Pruneres (passis de 20 minuts)

Cia. Les petits miracles (Montclera / Cahors - França)

Les puces savantes

Instal·lació de gran format
Alfredo Panzani, exdomador de feres, ha intercanviat els seus
lleons i elefants per una col·lecció de puces saltadores amb
què viatja pel món. Malabaristes, acròbates, rodones
menjafocs, equilibristes... Les puces s’entrenen
en un frenesí d’acrobàcies i d’elegància, un número únic
al món. Un espectacle d'humor on no cal petar de riure.
Tècnica de manipulació: teatre d’objectes
Idioma: castellà

4 anys

Altres passis de 16 a 18.30 h

1€

+ DE

11 h. Centre Cultural La Marineta (1r passi)

Cia. L’Estenedor teatre (Barcelona)

Diplo

Una història d’amistat entre una nena i una bèstia nascuda
fora de temps, que va creixent sense aturador.
El problema que això provoca sembla que ha de tenir molt
mala solució, però al ﬁnal es resoldrà per a tothom.
Tècnica de manipulació: titelles de tècnica txeca
Idioma: català

*Venda d’entrades 1 hora abans al mateix espai.
5 entrades màxim per persona.

Altres passis a les 12.15 i a les 17 h

+ DE

4 anys

1€

11.30 h. Plaça Catalunya

Cia. El ball de Sant Vito (València)

La terra dels babaus

Cansat de sentir-se com un babau, el titella Mingo decideix deixar
sa casa i emprendre un llarg viatge. Anirà a una estranya terra on
tot es fa sense trellat.
Allà haurà de resoldre els diversos embolics que s’anirà trobant i
comprendrà que, emprant la seua astúcia, pot viure moltes
aventures i fer bons amics.
Tècnica de manipulació: titelles de guant tradicionals de la terra
Idioma: català

PÚBLIC

Familiar

Altre passi a les 17.30 h
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EN CAS DE PLUJA: els espectacles de la
pl. Prat de la Riba, es faran al Mercat Vell,
i els de la pl. Catalunya, a la Sala Fiveller

Diumenge, 19 d’abril

12 h. Des del Parc de les Pruneres ﬁns
a plaça Prat de la Riba

Cia. Actua Produccions (Vallgorguina / Barcelona)

Gegants + Mollet Mullat

Espectacle itinerant
Sorprenent espectacle itinerant amb ﬁgures articulades.
El Sol, la Lluna i en Natura, acompanyant al Mollet Mullat,
aporten color i espectacularitat al recorregut.
Tècnica de manipulació: titelles gegants articulats

PÚBLIC

Familiar

12.15 h. Centre Cultural La Marineta (2n passi)

Cia. L’Estenedor teatre

Diplo

(Barcelona)

Sinopsis a la pàgina 7.
*Venda d’entrades 1 hora abans al mateix espai.
5 entrades màxim per persona.

+ DE

4 anys

Altres passis a les 11 i a les 17 h

1€

13 h. Plaça Prat de la Riba

Cia. Titelles Sebastià Vergés (Sitges/Barcelona)

El fantàstic Màgic d’Oz

El màgic d'Oz, Dorothy, el Llenyataire de Llauna,
l'Espantaocells i el Lleó Poruc s'encaminen cap a la ciutat de
les Maragdes per mirar de trobar solució als seus
problemes. Allà, ﬁgura que el màgic d'Oz els ho ha de
resoldre tot. Mentrestant, pel camí, ensopegaran amb tota
mena de gent i tot tipus d'aventures.
Tècnica de manipulació: putxinel·li català
Idioma: català

14h Carrer Barcelona

Forn de Sant Vicenç - Antiga Casa Forner Nou

"Xocolatada Peixatera"

El gran Mollet Mullat acompanyarà tots els nens a la porta
de la pastisseria, on seran obsequiats amb el petit peix
Mollet Mullat de xocolata.
I els pastissers esmicolaran la gran ﬁgura de xocolata, creada
per a l'ocasió.
Moltes gràcies per aquest obsequi tan dolç de la Mostra.

16 h a 18.30 h. Parc de les Pruneres (passis de 20 minuts)

Cia. Les petits miracles (Montclera / Cahors - França)

Les puces savantes
Instal·lació de gran format

+ DE

Sinopsis a la pàgina 7.

4 anys

Altres passis d’11 a 14 h

1€

16 h a 18.30 h. Parc de les Pruneres

Cia. Galiot Teatre

(Mollet del Vallès/Barcelona)

Petit museu del titella

PÚBLIC

Familiar

Instal·lació de gran format

17 h. Centre Cultural La Marineta (3r passi)

Cia. L’Estenedor teatre

Diplo

(Barcelona)

Sinopsis a la pàgina 7.
*Venda d’entrades 1 hora abans al mateix espai.
5 entrades màxim per persona.
+ DE

Altres passis a les 11 i a les 12.15 h

4 anys

1€
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Diumenge, 19 d’abril
17.30 h. Plaça Catalunya (2n passi)

Cia. El ball de Sant Vito (València)

La terra dels babaus

Cansat de sentir-se com un babau, el titella Mingo decideix deixar
sa casa i emprendre un llarg viatge. Anirà a una estranya terra on
tot es fa sense trellat. Allà haurà de resoldre els diversos embolics
que s’anirà trobant i comprendrà que, emprant la seua astúcia, pot
viure moltes aventures i fer bons amics.
Tècnica de manipulació: titelles de guant tradicionals de la terra
Idioma: català

PÚBLIC

Familiar

18.30 h. Plaça Prat de la Riba

Cloenda de la 9a Mostra
Internacional de Titelles de Mollet
Ha arribat el moment d’acomiadar la Mostra.
En Mollet Mullat està a punt de marxar.

18.45 h. Plaça Prat de la Riba

Cia. Binixiﬂat (Arenys de Munt/Barcelona)

Oiaraki

Un castell.
Una princesa i un pèsol.
Un rei i una reina.
Un cavall vell, molts ocells, un mag maldestre i un criat espavilat.
Tot plegat Oiaraki, el castell dels ocells
Tècnica de manipulació: titelles de tija
Idioma: català

PÚBLIC

Familiar

19.45 h. Plaça Prat de la Riba

I tot seguit...
El barrabum ﬁnal de la Mostra!
No t’ho perdis!
EN CAS DE PLUJA: els espectacles de la
pl. Prat de la Riba, es faran al Mercat Vell,
i els de la pl. Catalunya, a la Sala Fiveller

Compra els Mollets blaus,
un mos dolç i especial de la Mostra!

Unes galetes artesanes elaborades amb blat autòcton i xocolata, canyella,
coco, maduixa... Un producte que manté els valors de la tradició i la feina
ben feta. T’encantaran!

Per només 1 € pots berenar les galetes del Mollet Mullat que trobaràs al punt

d'informació de la Plaça Catalunya i als diferents espais escènics de la Mostra

Durant la resta de l’any també els pots trobar als forns i pastisseries:

Forn de Sant Vicenç: C. Barcelona, 9
Forn pastisseria Prat: Pl. Major, 9 / C. Gaietà Ventalló, 7-9 / C. Roger de Llúria, 46
Fleca Llargués: C. Jaume I, 74
Pastisseria Lorena: C. Francesc Macià, 53 / Anselm Clavé, 2

MOLTES GRÀCIES!

Els nois i noies del taller de pastisseria del Centre Ocupacional
El Bosc de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats
col·laboren amb els pastissers tot fent les bossetes de berenar
amb les galetes del Mollet Mullat. Les trobaràs al punt d’informació
de la plaça de Catalunya i a tots els espais escènics per només un 1 €!
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Beumala
menú infantil

menú infantil
Primer

Plat combinat:

Macarrons,
pit de pollastre arrebossat
i croquetes casolanes
Postres, pa i beguda

Fideuà
Amanida de llagostins i taronja
Canelons de la casa
Pa de coca torrat amb pernil i formatge
de cabra
Segon

Fricandó
Conill a la brasa amb allioli
Lluç fresc i calamars a la romana
Botifarra amb mongetes del ganxet
Postres, pa i beguda

PREU DEL MENÚ

INFANTIL

8,5 €
PREU DEL MENÚ

ADULTS

14,5 €

C. Roger de Llúria, 7 - 9 - 08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 593 08 21
www.restaurantbeumala.com

La llar d’en Tariel
menú infantil
Aperitius de patates xips
Hamburguesa amb patates
i tallarines napolitana
o
Escalopa amb patates i tallarines napolitana
Gelat variat i ﬂam de la casa
Pa i beguda

MATEIX PREU
PER A TOTS
ELS RESTAURANTS
(IVA INCLÒS)

menú adult
Còctel vegetal

Segon

Entrecot de bou a la planxa al roquefort
Rodó de vedella amb bolets
Pernilets de pollastre farcits de pernil i formatge
Estofat de mandonguilles amb sípia,
pèsols i carxofes
Lluç a la planxa amb all i julivert i verdures
Postres casolans
Pompeu Fabra, 40 - 08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 10 12

Manjari restaurant
menú infantil
Primers

Macarrons amb salsa a la bolonyesa i manxec
Canelons casolans de pollastre amb beixamel
Segon

Escalopa de pollastre amb patates fregides
Bistec de vedella amb patates fregides
Copa de gelats variats amb xocolata calenta
Pa i beguda

Cassoleta de mongetes amb cua de bou

Amanida d'enciams mesclum amb ruca,
xampinyons laminats, formatge i fruits secs

Amanida tèbia de formatge de cabra
amb maduixes i vinagreta de gerds
Macarrons amb salsa a la siciliana i parmesà
Arròs negre amb sípia, calamars i allioli
Graellada de verdures de temporada
amb salsa romesco

Segon

Segon

Ragout de Vedella al vi negre amb guarnició
d'arròs pilaf
Paella Mar i Muntanya
Filet d'orada a la Donosti sobre llit de patates
i ceba conﬁtada
Postres de la casa i begudes

*Es donarà amb el menú
infantil.
Fins a esgotar existències

Faves baby i pèsols ofegats
amb botifarra del perol i pernil
Fideuà de marisc
Amanida de bacó i formatge manxec amb salsa
mel i mostassa
Pebrots del piquillo farcits de bolets
amb beixamel gratinats
Espaguetis negres amb romesco i gambes

menú adult

Filet ibèric al Pedro Ximénez
amb panses i pinyons

per als nens

Primer

Pebrots del piquillo farcits de peix i marisc
napats amb Veloute de Gambes
Tagliatelles a la crema ibèrica amb foie,
toc de tòfona i parmesà

MolletXef

Pollastre arrebossat o hamburguesa de vedella

Postres

Entrant
Primer

Obsequi
de la xapa

Segon

menú adult

Primer

dels titelles

Macarrons a la bolonyesa
o espaguetis a la carbonara

Postres, pa i aigua

menú adult

Menú

Ca La Leo

Pompeu Fabra, 42 - 08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 05 46

Tots els menús inclouen pa, beguda
i postres.
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Primer

Cruixent de pollastre de corral amb salsa
de mel i mostassa
Filet d’ibèric amb salsa al roquefort
Suprema de lluç a la romana amb bouquet d’enciams
Trio d’hamburgueses de la casa amb patates
Postre

Copa variada de gelats amb xocolata calenta
Pastís de formatge casolà amb xarop
de fruits del boscc
Xarrup de llimona
Pa i beguda
Plaça Major (L’Illa) - 08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 007 64 49

Casa Gerardo
menú infantil
Plat a escollir

Tallarines bolonyesa
Canelons casolans
Botifarra amb patates
Croquetes casolanes de pollastre
Escalopa de vedella

La Molleta
menú infantil
Primer

Macarrons amb tomàquet i formatge
Pit de pollastre arrebossat

La tacita de Plata
menú infantil
Primer

Macarrons bolonyesa
Segon

Postres

Hamburguesa, nuggets de pollastre
i patates fregides

menú adult

postres

Primer

Flam amb nata o gelat variat

Raviolis frescos farcits de ricotta
i nous amb crema trufada

menú adult

Primer

Espàrrecs verds, carxofes i gírgoles
a la planxa amb romesco casolà

Amanida andalusa

Arròs caldós d'escamarlans i calamarsets

Rossejat de ﬁdeus negres amb allioli
gratinats i llagostí

Aigua o refresc, pa i postres de la casa

menú adult
Fusilli a la milanesa
Canelons casolans de jarret de vedella
i ametlles amb beixamel lleugera
de tòfona negra
Amanida Cèsar amb pit de pollastre
a la graella i "crostonets"
Espàrrecs blancs amb cecina
de Lleó i maionesa
Segon

Entrecot de vedella a la graella
amb guarnició
Quarts posteriors de pollastre a l’ast
amb patates i allioli
Medalló ibèric a la graella
amb salseta roquefort
Peus de porc "sense feina"
amb mongetes i bolets en Ragout
Bacallà a la llauna amb mongetes
del Ganxet
Aigua, vi, pa i postres
C. del Sol, 75 - 08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 544 07 88

Amanida de formatge de cabra
amb vinagreta de frutis vermells
Segon

El nostre arrosset
Tataki de tonyina amb verduretes
saltejades a la wok i salsa teriyaki
Entrecot al gust amb guarnició
Ous estrellats amb patata palla
i xoricet
Postres de la casa
Plaça Major, 6 - 08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 21 34

El Racó del
Mediterrani
menú infantil
Primer

Sis sentits

Espaguetis a la bolonyesa
Canelons de carn

menú infantil

Pit de pollastre arrebossat
Croquetes casolanes

Macarrons a la bolonyesa
“Fingers” de pollastre fregits
amb patates
Gelat de la casa

menú adult per compartir
La bomba del Sis
Carxofa farcida de brandada de bacallà
Broqueta de marisc amb melmelada de
tomàquet (llagostí, bacallà, calamar)
Assortit de croquetes fetes a casa
“Finguers” de pollastre arrebossat
amb kikos i maionesa de mostassa

Segon

Postre

Gelat-ﬂam amb nata
Copa de xocolata amb nata

menú adult
Primer

Mussaca d'albergínia
Arròs del pescador
Musclos a la marinera
Amanida de formatge de cabra
amb fruits secs
Segon

Postre

Fricandó de vedella
Entrecot al pebre
Gambes a la planxa
Bacallà al pebre vermell

Pastís de la casa

Postre

Beguda

Copa de xocolata amb nata
Flam amb nata-gelat
Mató amb mel

Pa de coca amb tomàquet

Vi negre i blanc de la casa
Av. Burgos, 9
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 511 42 09
sissentits.mollet@gmail.com

Plaça major, 19 (L’Illa)
08100 Mollet del Vallès
Tel. 697 146 633

MITMO2015 Pàg. 11

Primer

Rotllets d'albergínies farcits de gamba
llagostinera banyats en mel
Filet al Pedro Ximénez
Mandonguilles de xoco i gamba
amb salsa marinera
Segon

Cua de bou
“Freiduría gaditana” (caçó en adob,
xocos, rejos i calamars andalusa)
Tonyina vermella d'Almadrava amb
vinagreta de mostassa mitjana
i ceba caramel·litzada
Xoricets a la mel
Postre, pa i beguda
Avda Llibertat 24 (L’Illa)
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 348 54 48 /656 647 966

Pizzeria
Il Lago de Como
menú infantil
Primer

Arròs a la cubana
Pasta fresca a la bolonyesa
Segon

Escalopa de pollastre
Pizza “prosciutto”
Postre

Iogurt natural
Gelats
Fruita de temporada
Pudding Lago

menú adult
Primer

Amanida grega
Pasta fresca a la bolonyesa
Canelons casolans
Arròs negre
Segon

Vedella amb bolets
Secret de porc al pebre
Bacallà a la muselina dall
Pizza Signore
Postre

Iogurt natural
Gelats
Fruita de temporada
Pudding Lago
Av. Burgos, 64
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 68 96

Església
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mediterrani

Espectacle itinerant
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A GRANOLLERS

ORGANITZADORS:

PATROCINADOR:

ALTRES PATROCINADORS:

PATROCINADOR, ESPECTACLE EN ANGLÈS:

Cap de producció: Meritxell Serrats
Oﬁcina tècnica de la Mostra:

www.galiotteatre.com
mostratitelles@galiotteatre.com
Tel: +34 93 593 57 43
Emissora oﬁcial:

Programació Vallès Visió Especial Mostra
Internacional de Titelles 2015

COL·LABORADORS:

FORNS I PASTISSERIES COL·LABORADORES:

Dissabte 18 d’abril, de 18 a 20 h
Connexió en directe amb Vallès Visió dins
del programa 1món.cat de la Xarxa
de Televisions Locals.

FORN SANT VICENÇ
FORN EL PRAT
LLARGUÉS

Dimarts 21 d’abril, a les 21 h
Especial 9a edició de la Mostra
Internacional de Titelles
De dilluns a divendres, a les 20 h
Ampli seguiment dels actes previs de la
mostra als espais informatius.

LORENA

AGRAÏMENTS:

Segueix tota la informació de la Mostra
Internacional de Titelles també a
www.vallesvisio.cat
i a les xarxes socials
(twitter @vallesvisio i
facebook.com/tvvallesvisio)

Un any més l'associació Rosa dels Vents, durant uns dies del mes de març, al
Centre Cívic de Can Pantiquet, ha impartit un curs de construcció de titelles
amb diferents materials, per, al final, fer una actuació de teatre de titelles de
guant amb tots els infants que hi han participat.
Moltes gràcies des de la MitMo, per formar part un any més dels titelles a la ciutat

Els joves del Centre Cívic l'Era seran els encarregats de construir el Mollet
Mullat que es sortejarà en el 4t cicle d'aparadors de titelles.
La Dolors i l'Assumpta de Bufallums, durant 3 dies impartiran un curs de
paper maché per a ensenyar aquesta tècnica de construcció i elaborar el
nostre Mollet Mullat gran de guant.
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