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Presentació
Arriba la primavera i, amb ella, un dels grans esdeveniments
que celebrem a Mollet, la Mostra Internacional de Titelles,
que al llarg dels seus 13 anys d’història ha anat creixent ﬁns
a convertir-se en una ﬁra de referència a Catalunya.
Els dies 12, 13 i 14 d’abril, els titellaires i els seus titelles faran
dels carrers de Mollet el seu gran escenari i ens faran partícips de tot el seu art. I els molletans i les molletanes i les
persones vingudes d’arreu gaudirem, riurem i ens emocionarem amb els 24 espectacles i les més de 60 representacions d’ombra xinesa, titella de guant, marioneta de ﬁl... i
ﬁns a 9 diferents tècniques que ens convertiran, novament,
en la Capital dels Titelles.
Aquest programa que teniu a les mans, ple d’activitats,
espectacles, sorpreses... no seria possible, sense Galiot
Teatre, a qui vull felicitar pel seu 25è aniversari, que un dia
va somiar la Mostra de Titelles i, conjuntament amb l’Ajuntament, ja fa 13 anys que cada any la tirem endavant amb èxit.
A l’edició d’enguany comptem amb 20 companyies vingudes
d’arreu: Portugal, Colòmbia, Argentina, Suècia, Andalusia,
País Valencià, Aragó i, com no, també moltes de Catalunya, a
tots ells els vull donar la benvinguda a la ciutat i els agraeixo
la seva presència. També vull agrair la implicació dels restauradors i el comerç de la ciutat i, sobretot, del públic que cada
any ens dóna suport i omple tots els espectacles. A tots,
gràcies per fer de la Mostra Internacional de Titelles de
Mollet un dels grans esdeveniments de la ciutat i d’arreu del
territori.
També vull fer una menció especial a les galetes del Mollet
Mullat, el dolç que fa les delícies de petits i grans i que
aquest any estan elaborades pel taller de pastisseria del
Centre Ocupacional del Bosc que ajuden a que persones
amb discapacitat psíquica puguin tenir una oportunitat laboral.
Veureu que la Mostra de Titelles d’enguany no us deixarà
indiferents: compta amb l’esperat Mollet Mullat; espais
lúdics i de creació per als més petits, Cal Titella i Món Titella
i, per suposat, els espectacles per a públics de totes les
edats; espectacles al gran parc de les Pruneres; als carrers
de la ciutat i en espais tancats, espectacles itinerants, cercaviles... Us convidem a gaudir plenament de la 13a Mostra
Internacional de Titelles, que és ja un element emblemàtic
de la primavera i el bon temps a Mollet: difonent-la, participant-hi i acollint tots els visitants que tindrem aquest cap de
setmana d’abril.
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Punt d’Informació
de la Mostra

Pl. Catalunya: divendres a la tarda,
dissabte durant tot el dia i diumenge
fins a les 19 h

Durant els tres dies de la MITMO, trobareu a la plaça de Catalunya l’estand
institucional de la Mostra i de la ciutat. Si passeu pel Punt d’Informació podreu:
Recollir el diari oﬁcial amb tota la programació
Comprar les galetes del Mollet Mullat
Comprar productes de marxandatge de la Mostra
Bescanviar les entrades infantils dels espectacles de pagament
per un obsequi (han d’estar segellades)
Recollir informació del patrimoni de Mollet (el Museu Abelló,
la Casa del Pintor, l’espai natural de Gallecs, el Menhir...) i conèixer interessants propostes culturals!

Una mostra més, la Mostra d’orgull de ciutat.

Josep Monràs i Galindo, alcalde
Mercè Pérez Piedraﬁta, regidora de Cultura

Aconsegueix la gorra
de la MITMO

amb l’entrada dels espectacles de pagament!
01 L’entrada ha d’estar segellada a la taquilla
del mateix espectacle
02 Només vàlid per a infants
03 En acabar l’espectacle porta-la
al Punt d’Informació de la Mostra
i t’obsequiarem amb la gorra

/ Punt d’Informació de la Mostra
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Activitats prèvies
a la Mostra
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DEL 3 AL 12 D’ABRIL

Aquesta edició farem un viatge pels contes clàssics!
Una manera de recuperar els contes clàssics a través de petites escenes i titelles dels
personatges més coneguts.

1
Els aparadors
1 Joieria Venus

2 Calçats Angulo
3 Toscana
4 Patim Patam
5 Espai Decora
6 Electrodomèstics Carretero
7 Montse Palau
8 L’Esquella
9 Centre Dietètic Teresa Pons
10 Egosistema
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2
Segueix
el recorregut
per tots
els aparadors

3
Vols saber-ne més
d’aquests titelles?

De la mà de Jordi Monserdà,
titellaire de Galiot Teatre, podràs
fer un recorregut pels aparadors
per conèixer curiositats,
les tècniques de manipulació,
els materials de construcció...
Tots els infants participants seran
obsequiats amb una gorra!
Ens trobem a la pl. Catalunya,
dimecres 10 d’abril, a les 17.30 h

1

Recull en qualsevol de les botigues
participants un targetó del circuit
dels aparadors que hauràs de
segellar a cada botiga.
Aconseguiràs la xapa
de la nova col.lecció de la Mostra
i podràs participar al sorteig
d’un titella(*).

Exposició del
25è aniversari de
Galiot Teatre i el nou
espectacle itinerant
El Drac Manelic
DEL 3 AL 12 D’ABRIL, A LA MARINETA

2
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4
Participa en
el sorteig d'un
titella de guant
del Mollet Mullat
El sorteig es farà a La Marineta,
el dimecres 10 d’abril, en ﬁnalitzar
el recorregut dels aparadors.
(*) Recorda que per aconseguir
un número per al sorteig,
has d’haver emplenat el targetó
del circuit dels aparadors
i portar-lo a La Marineta.

El Mercat Municipal
convida els titelles
DISSABTE 6 D’ABRIL, DE 10.30 A 12.30 h

Veniu al Mercat amb els infants i trieu un recorregut per buscar els titelles
que s’amaguen a les parades.
En acabar, us obsequiarem amb la gorra de la Mostra.

...i a les 12.30 h

primer espectacle de la 13a edició de la MITMO!

L’Aigua, de Galiot Teatre

El Gall desperta el Sol i, a poc a poc, van apareixent els diferents animals
que viuen al bosc on també viu el Sr. Natura. L’Elefant es beurà tota l’aigua
de l’aiguamoll, però amb l’ajuda dels altres animalets intentarà trobar una
solució. Apareixerà la Papallona del país del Núvol que portarà la pluja.
De mica en mica, sortirà el Cargol que amb una cançó ens portarà a dalt de
la muntanya. Finalment, el Mussol despertarà la Lluna perquè al bosc del Sr.
Natura ja s’ha fet de nit…

I després del recorregut i l’espectacle, sorteig d’un titella
del Mollet Mullat!
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Activitats prèvies
a la Mostra
Festa Verda
de Can Borrell

DIUMENGE 7 D’ABRIL, DE 10 A 14 h,
AL PARC DE CAN BORRELL
No us perdeu aquesta festa on donarem la benvinguda a la primavera amb un
seguit d’activitats, jocs i propostes que ens faran conscients de la necessitat de
protegir el medi ambient, estalviar aigua i reciclar. Amb activitats com fer un
hort vertical i un planter amb materials reciclats, cuina sana i de temporada,
jocs on l’aigua és la protagonista... i molt més!

Taller: Construeix el Mollet Mullat
amb material reciclat

Construeix el Mollet Mullat (el titella de la MITMO) amb materials reutilitzables
i recull el diari oficial amb la programació d’enguany.

Els titelles visiten
les escoles bressol
DEL 3 AL 12 D’ABRIL

Galiot Teatre visitarà les 8 escoles bressol de la ciutat i l’Escola
d’Educació Especial de Can Vila amb l’espectacle En Patufet.
A les afores d’un petit poble de muntanya, hi ha una masia on hi
viu una família amb el seu ﬁll: en Patufet.
Un bon dia, volent ajudar la mare i convençut que ningú el
trepitjarà, decideix d’anar al poble a comprar safrà tot cantant:
patim, patam, patum... Però al cap d’una estona comença a
ploure i aixoplugat sota d’una col, arriba el bou. Com acabarà
aquesta història?

Activitats al
Museu Abelló

Per la MITMO, t’esperem al Museu Abelló!

Portes obertes al Museu
Divendres de 17 a 20 h
Dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge, d’11 a 14 h
Entrada lliure i gratuïta

Exposició “De París a Nova York.
Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut”

L’exposició ens mostra, mitjançant gravats i obra gràﬁca dels grans artistes
dels segles XIX i XX, l’eclosió i evolució de l’art i els canvis de capitalitat del
món i del mercat de l’art durant aquesta època.

Visita guiada a la Casa
del Pintor
Divendres, a les 18 h
Dissabte, a les 12 h i a les 18 h
Diumenge, a les 12 h

La Casa del Pintor és una joia per
descobrir a Mollet del Vallès.
Un laberint on el visitant va descobrint
la complexa, interessant i diversa
col·lecció que Joan Abelló va atresorar
al llarg de la seva vida. Entre tots els
objectes, també hi podreu trobar titelles!
Gratuïta, places limitades.
Cal recollir l’entrada al Museu Abelló.
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MUSEU ABELLÓ (Berenguer III, 122)
CASA DEL PINTOR (Lluís Duran, 90)
Tel. 93 544 50 99 / museuabello@molletvalles.cat
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Què és Cal Titella?

MITMO,

sigla per anomenar la
Mostra Internacional de
Titelles de Mollet que
es fa cada primavera,
al mes d’abril.

Vocabulari sobre els titelles
Paraules i curiositats

m
Si hi pose
article,
sarem
què hi po
la?
el/la titeslculí:
ma
Titella és
te
el ti lla.

D’on ve l’expressió
moure fils?
Probablement d’aquí.
En sentit ﬁgurat:
tenir inﬂuència per dirigir
un afer, una empresa...

05

És el mateix ser un
titella o un ninot que fer
el titella o el ninot?

Què vol dir
fer ballar (algú)
com un
putxinel·li o
com un titella?

Ser un titella és ser una persona
manejable, mancada d’energia o de
voluntat. Fer el titella és fer el pallasso
o ser la riota d’algú.

07

Vol dir fer fer algú
el que hom vol.

Titella

06

03

04

“Ells s'han adormit. La fira ja és buida, la gent se n'ha anat.
Ja és tard. I en una maleta de cartó folrat, tots sols, dormen
els titelles. Sols, tots sols, dormen els titelles. Ells ja estan
cansats. Tot el dia unes mans els han tingut ballant davant
els ulls oberts d'uns bocabadats infants. [...] Vindran dies
clars, de pluja i de tempesta, però han d'anar endavant,
sempre hi ha un infant que espera els titelles [...]”
Els titelles, Joan Manuel Serrat

És una instal·lació construïda per Galiot
Teatre per descobrir el món dels titelles.

Ninot o qualsevol objecte de fusta, metall,
pedra, cartró o matèria plàstica, que és
manipulat amb la mà reemplaçant l'actor
en el joc escènic.
Es diu que titella ve del personatge Titella,
que és l'heroi català o del tuit-tuit que fan els
titellaires mentre mouen els ninots en parlar
a través d'una llengüeta que es
col·loquen al paladar.
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Marioneta
o titella de fils

Putxinel·li
o titella de guant

Titella compost d'un cap i d'uns
braços enganxats al vestit, dins
el qual el titellaire ﬁca la mà per
a fer-lo bellugar.
Putxinel·li ve de Pulcinella,
que és un personatge italià.

Titella que és accionat des de
dalt mitjançant uns ﬁls
que pengen directament de les
mans del titellaire o d’un estri en
forma de creu.
Diuen que el mot marioneta ve
del francès, derivat de la dama
protagonista Marionnette.
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Teresetes,

nom comú per anomenar
els titelles o putxinel·lis
a Mallorca.

14 Sabeu què és
el bunraku?

11

Què són els castellets?

Són teatrets especials on actuen els titelles
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16 Per què en diem
ombres xineses?

Hi ha documents escrits que parlen de la
importància dels espectacles d’ombres a la
Xina al segle II aC i alguns diuen que d’aquí
ve el nom. Hi ha estudis que diuen que van
néixer a l’Índia, Java, Bali... D’altres diuen
que vénen de la prehistòria quan, a dins
les cavernes, els nostres avantpassats
feien fogueres i observaven siluetes
fantàstiques a les roques.
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Quin efecte té la
llengüeta al paladar
d’un titellaire?
Permet fer veus diferents.
Sabeu dir-nos tipus de titelles?
Titella de dit, de ﬁls,
de guant, de tija...

Es diu que els personatges
benignes sempre entren
per la dreta,
perquè mai no s’ha de donar ni rebre
res amb la mà esquerra.
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El putxinel·li
català
es d

iferencia d’alt
res titelles
de guant, per
què el cap
presenta tres
oriﬁcis en lloc
d’un i es man
ipula amb tres
dits alhora. El
s altres dos d
its
serveixen per
moure els
braços del tite
lla.
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A l’Índia, els titelles són un do de Déu i com a tal,
són reverenciats. Per exemple, un titella vell mai no es
llença. També diuen que quan es guarden o transporten els titelles, no es barregen els que representen
personatges malignes amb els benignes.

19

Sabíeu que els personatges
senzills i amables a la Xina

tenen els ulls ametllats i els trets angulosos,
i els que són de poc ﬁar, ulls rodons?
I que els còmics tenen els ulls envoltats d’un
cercle blanc?
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És una tècnica originària
del Japó. Els titelles són
accionats per manipuladors
vestits de negre, que, segons
la il·luminació, poden restar
ocults o ser vistos pel públic.

15 Quina

característica té
el titella tirisiti?

És un titella que es
manipula des de sota la taula
a través d’unes guies. Arriba
del País Valencià.

20

E

“[...] són ls titelles
pet
la màgia ites coses que
tro
de la vid
a, gràcie ben
interven
s a la
ció de l’
artis
dins Ma
rionnetis ta [..]”,
introduc
me: Une
tio
de la ma n au monde me
rv
rionnete
, de Mar eilleux
Editions
ia Reyes
L’Harma
,
ttan

Cia. Galiot Teatre

Carpa Món Titella
Viatge interactiu /
Cultures del món

Instal·lació de gran format
Plaça d’Europa

PÚBLIC

Totes les edats

1€

Passis cada

5 min.

Divendres: de 19 a 20 h
Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h

Cia. Mercè Framis

The Little Circus
La Marineta

PÚBLIC

Familiar
Gratuït!
Aforament
limitat

Divendres: 17 h

Un espectacle d’ombres acolorides, farcit de música, de joc i d’humor. Una proposta
pedagògica per aprendre amb els sentits de la vista i l'oïda i les emocions. Una posada
en escena visual i sonora on les ﬁgures són mogudes al ritme de la música. Sota la
carpa del petit circ, els personatges de les cançons es converteixen en mags, funambulistes, equilibristes. Les cançons vibren al so del color i la festa i les paraules, colors,
ritmes i cançons omplen la pista.

Tècnica de manipulació: teatre d’ombres
Idioma: anglès
Origen: Catalunya
Durada: 45 minuts
Recull la teva invitació del 3 al 12 d’abril a Kid&Us
(Av. Llibertat, 28) o el mateix dia de l’actuació una
hora abans de l’espectaclede.

Cia. Galiot Teatre

Espai Munta Titella

Patrocinador:

Petit taller artesà titellaire
Instal·lació de gran format
Plaça d’Europa

Cia. Galiot Teatre

Palla, fusta, pedra
Plaça de Prat de la Riba
Divendres: 18 h

1€

Petit taller per construir titelles.
Passis cada

Divendres: de 19 a 20 h
Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h

+ DE

2 anys

La història de tres porquets que un bon dia es troben enmig d’un bosc quan arriba el
fred. Cadascú d’ells decideixen construir unes cases de palla, fusta, pedra.
L’enemic, és un llop; però no us preocupeu perquè tothom sap com acaba aquesta
història. Tots contents i el llop a l’olla.

Tècnica de manipulació: titelles de tija de taula
amb actor a la vista
Idioma: català
Origen: Mollet del Vallès (Barcelona)
Durada: 50 minuts

PÚBLIC

Totes les edats
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15 min.

Cia. SA Marionetas

Teatro Dom Roberto
Parc de les Pruneres /
Carpa Putxinel·li

Divendres: 20 h
Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h

Cia. Valeria Guglietti

Mano a mano

PÚBLIC

Plaça de Catalunya

Totes les edats

1€

PÚBLIC

Totes les edats

Divendres: 20.30 h
Dissabte: 20.30 h
En un bar, un home solitari pren cafè. En la nebulosa dels seus pensaments i fantasies,
tot es transforma i es desperten sentiments, emocions profundes i situacions
delirants. L’esperança i l’amor apareixen i desapareixen com en un somni, com la vida
mateixa, envoltats de poesia i sensibilitat. Una història explicada a través del delicat art
de les ombres xineses i la tècnica prodigiosa de Valeria Guglietti, que ens fa viure
moments intensos, deixant les emocions a ﬂor de pell.

Passis cada

60 min.

El barber diabòlic

Don Roberto, el nostre heroi, el dia de les seves noces busca un perruquer per
arreglar-se la barba i el cabell. Però no voldrà pagar el servei per trobar-lo molt car...
Don Roberto acaba en aquesta història vencent la pròpia mort.

El castell dels fantasmes

Una princesa atrapada en un castell ple de fantasmes. Un gegant que manté la princesa presa... Don Roberto, en passar prop del castell, veu la princesa presa. Ella li promet:
si l’allibera es casarà amb ell. Monsenyor Roberto intentarà vèncer tot i tots per a
casar-se amb la bella princesa.

La Tourada

El tresorer intenta pegar el Tauro, però aquest sembla no adonar-se del què pretén.
Després d’uns quants intents, el Tresorer aconsegueix fer-li alguna cosa al Tauro, però
aquest demostrarà que tampoc és tant estúpid. Tot seguit, apareixen els Forcados a
ballar un fandango i preparar-se pel cara a cara amb el Tauro.

Tècnica de manipulació: teatre d’ombres
Idioma: castellà
Origen: Argentina / Catalunya
Durada: 40 minuts

Tècnica de manipulació: titella de guant
Idioma: portuguès
Origen: Alcobaça (Portugal)
Durada: 15 minuts

Cia. Galiot Teatre

Instal·lació Cal Titella

Cia. L’Invisible Titelles

El Tabalet

Parc de les Pruneres /
Carpa Guinyol
Divendres: 19.30 h
Dissabte: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h

Espai lúdic i de creació
amb titelles, per a infants

+ DE

2 anys

Instal·lació de gran format
Mercat Vell

1€

Dissabte: de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Diumenge: de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h

Passis cada

60 min.

Aquesta activitat funcionarà paral·lelament a totes les representacions que es faran
durant tot el dia a la ciutat.

Espectacle basat en el popular conte
d’en Tabalet, un conillet molt conegut i apreciat pels nens i nenes. En
Tabalet és petitó, de color gris i viu
amb la seva mare en una lloriguera.
La mare li diu que quan ella surti a
buscar pastanagues no es mogui del
cau ni faci cap soroll, però en Tabalet
és una mica tafaner i vol saber què
són tots aquests sorolls tan estranys
que sent allà fora.
Surt del seu cau sense escoltar les
recomanacions de la seva mare i allà
viu les primeres experiències per
superar la por i la primera aventura
quan, reﬁant-se'n, l'enrosca una serp
amb males intencions. Finalment la
mare el salva.
Tècnica de manipulació: marionetes de ﬁl
Idioma: sense text
Origen: Mont-roig del Camp (Tarragona)

PÚBLIC

Familiar
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Cia. Animamundi Teatre

El porquet que
volia veure el món
des de dalt
La Marineta / Sala d’exposicions

Cia. Titelles La Finíssima

Ramonlluc de Selvanyola presenta

Cristany i Ermelinda

+ DE

3 anys

Espectacle itinerant 1

1€

Recorregut: c. Sant Vicenç, pl. Prat de la Riba, c. la Pau,
rbla. Balmes, pl. Catalunya, c. Barcelona i pl. Prat de la Riba

Dissabte: 11.15 h i 16.30 h

Dissabte: 12 h i 18 h / Diumenge: 11 h

Aquesta és la història d’un porquet que té un somni dins el cor: aprendre a volar, des
de ben amunt vol veure el món! I és per això que un dia s’escapa. Fora la reixa, nous
destins l’esperen. Llum de lluna, roures i pins, i un petit i esvelt camí. L’udol del llop
ressona a la nit.....auuuu! I el porquet es pregunta: “On hi haurà una casa per a mi? Qui
vol tenir un porquet com a amic? Em sembla que al món no hi ha cap lloc on un porquet
hi pugui viure tranquil”.

Ramonlluc, amb el seu particular tarannà, contarà la historia d’Ermelinda i Cristany que
s’han jurat amor etern. Però mentre ell és a la guerra, la germana d’Ermelinda, lletja i
envejosa, maquina un pla per apoderar-se del seu amor. Quan torna Cristany de la
guerra, la tragèdia entra en escena, ﬁns que arriba l’església i tot es posa al seu lloc…
o no.

Tècnica de manipulació: titelles de tija (puppi sicilià)
Idioma: català
Origen: Anglès (Girona)

Tècnica de manipulació: ombres xineses
Idioma: català
Origen: Catalunya / Suècia
Durada: 40 minuts

Cia. La Pinzón

FOR+

Cia. La Petita Brownie

La cigala i la formiga
Plaça de Catalunya

La Marineta / Auditori

EDAT

de 2 a 6 anys

PÚBLIC

Familiar
+ 9 mesos

1€

Dissabte: 12.15 h i 17.30 h / Diumenge: 11 h

Dissabte: 11.30 h

Pupi és un nen petit que es submergeix en els seus somnis i ens porta amb ell al món
dels jocs, dels seus gargots que dansen i canten al ritme de l’alegria i del color. Farem
un viatge per la imaginació de Pupi, on tot és possible. Quan Pupi obri els ulls, alguna
cosa dins nostre haurà canviat, perquè tots som Pupi!

La Gal·la és una cigala a qui no li agrada gaire treballar. Es passa els dies estirada a la
seva fulla hamaca i des d'allà veu els seus amics com treballen. Un dia però... arriba
l'hivern. La música de Vivaldi, Les quatre estacions, i un gran arbre com escenograﬁa
ens ajuda a seguir les aventures de la Gal·la.

Tècnica de manipulació: titella de tija de sobretaula.
Idioma: català
Origen: Rubí (Barcelona)
Durada: 40 minuts

PÚBLIC

Totes les edats
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Tècnica de manipulació: titelles de sobretaula i teatre d’objecte
Idioma: sense text
Origen: Colòmbia / Espanya
Durada: 35 minuts

Cia. Matito

Matito i la grandíssima
roda de fira

Cia. Búho Teatro

La ratita presumida

+ DE

Sala Fiveller

3 anys

Plaça de Prat de la Riba

EDAT

de 3 a 8 anys

2€

Dissabte: 18.15 h

Dissabte: 13 h

La rateta presumida s’embolica amb els seus afers. Pretendents i herois de l’asfalt se
citen en aquesta marató de personatges per aconseguir la rateta. Qui guanyarà la
carrera? No us ho perdeu!

El Matito és feliç jaient sota una olivera. Se sent feliç, per dos motius: perquè no fa res
i perquè avui declararà el seu amor a l’enamorada. Però la felicitat no és eterna i de
sobte arriba el Sr. Bitllet per fer-lo fora d’allà: han de construir la grandíssima roda de
ﬁra just on el Matito té l’olivera. L’imaginari del Matito és la cultura mediterrània,
geogràﬁcament està situat al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, on el paisatge
autòcton, els camps d’oliveres, es veu cada dia més amenaçat.
L’espectacle mostra la riquesa dialectal de la zona, l’humor de proximitat i la música
tradicional interpretada en directe.

Tècnica de manipulació: titelles de guant
Idioma: castellà
Origen: Sevilla
Durada: 50 minuts

Cia. Ángeles de trapo

El carruaje de los
sueños de Andersen

Tècnica de manipulació: titelles de guant
Idioma: castellà
Origen: Cambrils (Tarragona)
Durada: 50 minuts

Plaça de Prat de la Riba

Dissabte: 19 h / Diumenge: 13 h

Cia. Teatro Arbolé

Títeres de cachiporra

Prepareu-vos per gaudir! Ha arribat el carruatge amb un il·lustre passatger
creador de somnis! Es tracta del Sr. Andersen, acompanyat per un pagès pobre,
un emperador ric, soldadets de plom valents i un simpàtic aneguet. Sonen les
campanetes que anuncien l’inici de la funció, el carruatge s’ha convertit en un
teatre de titelles i l’emperador ja fa la seva aparició. Estigueu atents perquè,
amb l’ajuda d’un titellaire i un músic, representarem quatre històries.

PÚBLIC

Totes les edats

Plaça de Catalunya

Dissabte: 17 h / Diumenge: 11.30 h
Els titelles de “cachiporra” són un clàssic del teatre que es basa en la participació i el
diàleg amb el públic, en el ritme frenètic dels ninots i en l’efecte catàrtic de la “cachiporra”. Un dels personatges més cèlebres d’aquest espectacle és en Pelegrín, que ha
crescut amb la complicitat de vàries generacions d’infants.
A través de García Lorca, aquest gènere teatral ha arribat ﬁns a nosaltres, un espectacle que recull la tradició més antiga del teatre de titelles. Teatro Arbolé ha fabricat un
teatre ambulant, on s’hi representen obres pròpies o adaptacions de guinyols d’autors
cèlebres.
Pelegrín protagonitza l’espectacle de mil i una aventures. És un titella aventurer i
busca-raons que resol els conﬂictes a cops de porra. És sobretot un anti-heroi, un
supervivent que aconsegueix sortir-se’n de les situacions més complicades.

Tècnica de manipulació: titelles de guant
Idioma: castellà
Origen: Saragossa
Durada: 50 minuts

+ DE

3 anys
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Tècnica de manipulació: marionetes de ﬁl
Idioma: castellà
Origen: Màlaga
Durada: 50 minuts

Cia. Búho Teatro

Cia. Javier Aranda

Vida

Mercat Vell
Espectacle de titelles per a adults

La verdadera historia
de Caperucita Roja

+ DE

7 anys

Sala Fiveller

5€

Dissabte: 22 h

EDAT

de 5 a 10 anys

2€

Diumenge: 11.15 h

Dues mans i l’univers d’un cistell de costura. Les coses fetes a mà tenen el seu propi
caràcter, les mans com a part d’un ésser, com a protagonistes, com a éssers especials
que creen moviment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un viatge... de qualsevol racó,
de qualsevol cistella en surten brots de vida; vides valuoses, particulars i úniques.

La Caputxeta es troba amb el Llop en un punt del camí molt transitat també per altres
personatges de conte. Per aquí hi passaran els Tres Porquets, el Gat amb Botes, un
policia defensor de la natura i de l’ordre...En mig de tanta confusió, els plans del Llop
es veuran frustrats. Com acabarà la història?

Espectacle premiat amb:
- Premi Millor Espectacle de Teatre: XXXI Feria Internacional de teatro y danza de Huesca
- Premi Millor Espectacle de Petit Format: FETEN 2018
- Drac d’Or Julieta Agustí al Millor Espectacle
- Premi Millor Espectacle del Jurat Internacional
- Premio Millor Espectacle del Jurat de les Autonomies: Fira de Titelles de Lleida 2018

Tècnica de manipulació: llum negra
Idioma: castellà
Origen: Sevilla
Durada: 50 minuts

Cia. Clardelluna

Temps de llum

Tècnica de manipulació: dues mans
Idioma: castellà
Origen: Aragó
Durada: 60 minuts

La Marineta / Sala d’exposicions

+ DE 0

a 3 anys

1€

Diumenge: 11.45 h i 17.15 h

Cia. Contes Savis

La Clara tenia un drac
La Marineta / Auditori

És un espectacle de titelles i teatre d’ombres basat en la pedagogia de la llum, és una
experiència sensorial per somiar, pensar i sentir les estacions de l’any que ens
permeten entendre la vida com un cicle on tot transita i es transforma.
La Nina ens convida a fer un passeig per la tardor, on les fulles fan soroll i la pluja s’il·lumina, per deixar pas al fred de l’hivern, que ens permet entrar dintre el nostre cor i fer
la metamorfosi primaveral. Amb ales de papallona fem volar la imaginació i vivim la
intensitat dels colors i de les llums ﬁns l’estiu, que desplega les seves veles i ens porta
a un mar en calma.

+ DE

3 anys

1€

Diumenge: 11 h i 16.30 h
És la història de la Clara i el seu drac, un animaló petit i bufó que va sempre amb ella...
De sobte, aquella bestioleta es torna grossa i monstruosa i la nena descobreix que no
la pot dominar i que moltes vegades li fa fer coses que potser no estan gaire bé...
A través de la narració, les cançons, les imatges i la música, treballem les nostres emocions. Tots podem dominar aquest impuls interior descontrolat i posar-lo al nostre
servei. Les forces negatives esdevenen creatives i ens ajuden a créixer i evolucionar
com a persones.

Tècnica de manipulació: ombres xineses
Idioma: català
Origen: Prats de Lluçanès (Barcelona)
Durada: 45 minuts
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Tècnica de manipulació: projecció i objectes
Idioma: sense text
Origen: Sant Celoni (Barcelona)
Durada: 30 minuts

Cia. Xiquirriteula Teatre

Cia. Centre de Titelles de Lleida

Girafes

Hathi

Espectacle itinerant 2

PÚBLIC

Totes les edats

Recorregut: inici a parc de les Pruneres passant per rbla. Balmes, pl.Catalunya, c. Barcelona fins a pl. Prat de la Riba

Diumenge: 12 h

Un gran viatge pel continent africà amb música en directe!

Un gran elefant s’obre camí per la ciutat a pas ferm i solemne. Acompanyat per un guia
i cuidador, recorre tot el món fomentant el respecte als animals i la natura. Al seu país
d’origen, l’Índia, és un animal molt respectat i per a molts, ﬁns i tot sagrat, però això no
és així a tot arreu.
Un espectacle itinerant que pretén captivar a grans i petits amb la majestuositat física
i voluminosa d’aquest animal. El seu elegant caminar al ritme de la música hindú et
portarà a la jungla que l’ha vist néixer. Però no tinguis por, l’Hathi no has de témer si el
tractes amb estima i respecte. Gaudir del seu moviment és ja un veritable espectacle.

Dues girafes i el seu cadell es passegen per la ciutat acompanyades d’uns músics que
amb els seus instruments ens submergeixen en una atmosfera onírica i silvestre.
Espectaculars i vistoses, avancen en silenci comunicant-se amb el públic que se’ls
acosta i al qual sorprenen.
A través de la mirada ingènua i encuriosida d’aquesta família de girafes descobrim una
nova manera de veure i viure la ciutat o qualsevol altre espai.
Espectacle d’alçada i sense paraules per a tots els públics.

Tècnica de manipulació: titella gegant articulat
Idioma: sense text
Origen: Badalona
Durada: 50 minuts

Tècnica de manipulació: titella gegant articulat
Idioma: sense text
Origen: Lleida
Durada: 50 minuts

Cia. Xarop Teatre

Monstruos
y monstruitos

Titelles Naip

Què bèstia

Plaça de Catalunya

PÚBLIC

Plaça de Prat de la Riba

Familiar

Diumenge: 18.15 h

Diumenge: 17 h

Un bruixot d’aparença malvada vol expulsar en Pit de casa seva fent-li por, però en Pit
no s’espanta amb facilitat. Les tàctiques terroríﬁques del bruixot no acaben de fer
efecte. Encanteris, dimonis, calaveres i un drac són convocats pel bruixot, a qui tot li
sortirà a l’inrevés.

Una faula farcida d’animals que es reuneixen a dalt de l’escenari per decidir qui pot ser
el rei de tots plegats. Una història basada en una interpretació lliure del llibre de les
bèsties de Ramon LLull, amb un ﬁnal, diguem-ne contemporani.

Tècnica de manipulació: titella de sobretaula
Idioma: Català
Origen: Vic (Barcelona)
Durada: 40 minuts

+ DE

3 anys
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Tècnica de manipulació: titelles de gran format i actor
Idioma: castellà i valencià
Origen: Castelló
Durada: 50 minuts

MOSTRA INTERNACIONAL DE

11.30 h / Pl. Catalunya

EDAT

de 2 a 6 anys

La cigala i la formiga / Cia La Petita Brownie

SF

+info pàg 8

12 h (1r passi) / Espectacle itinerant 1

13a EDICIÓ

Ramonlluc de Selvanyola
presenta Cristany i Ermelinda

PROGRAMA

PÚBLIC

Totes les edats

Cia Titelles la Finíssima
+info pàg 8

12.15 h (1r passi) / La Marineta

DIVENDRES, 12

FOR+ / Cia La Pinzón

PÚBLIC

Familiar
+ 9 mesos

1€

+info pàg 8

PÚBLIC

17 h / La Marineta

Familiar

The little circus / Cia Mercè Framis

13 h / Pl. Prat de la Riba

Matito i la grandíssima roda de fira

Gratuït!
Aforament
limitat

+info pàg 6

Cia Matito

+ DE

Arribada del Mollet Mullat i després...

2 anys

Palla, fusta, pedra / Cia Galiot Teatre

De 16 a 19 h / Mercat Vell

Instal·lació Cal Titella / Cia Galiot Teatre

MV

+info pàg 6

19 a 20 h / Pl. Europa

16.30 h (2n passi) / La Marineta

+info pàg 6

5 min.

19 a 20 h / Pl. Europa

Espai Munta Titella / Cia Galiot Teatre
19.30 h / Parc de les Pruneres / Carpa Guinyol

Carpa Món titella / Cia Galiot Teatre

1€

+info pàg 6

+info pàg 7

20 h / Parc de les Pruneres / Carpa Putxinel·li

2 anys

Espai Munta Titella / Cia Galiot Teatre
+info pàg 6

+ DE

Teatro Dom Roberto / Cia SA Marionetas

20 h (1r passi) / Pl. Catalunya

Teatro Dom Roberto/ Cia SA Marionetas
+info pàg 7

PÚBLIC

El Tabalet / Cia L’invisible titelles

SF

+info pàg 7

+info pàg 7

DISSABTE, 13

Passis cada

15 min.

17.30 h (2n passi) / La Marineta

FOR+ / Cia La Pinzón

De 10.30 a 13.30 h / Mercat Vell

Instal·lació Cal Titella / Cia Galiot Teatre

+info pàg 00

PÚBLIC

PÚBLIC

Passis cada

60 min.

+ DE

2 anys
Passis cada

60 min.

+info pàg 6

PÚBLIC

Totes les edats

S’anul.laria

PÚBLIC

Familiar
+ 9 mesos

Ramonlluc de Selvanyola presenta
Cristany i Ermelinda / Cia Titelles la Finíssima

PÚBLIC

Totes les edats
Passis cada

5 min.

D’11h a 14 h / Pl. Europa

Espai Munta Titella / Cia Galiot Teatre

1€

1€

18 h (2n passi) / Espectacle itinerant 1

D’11 a 14 h / Pl. Europa
+info pàg 6

1€

Familiar

+info pàg 7

Carpa Món titella / Cia Galiot Teatre

1€
Totes les edats

+info pàg 9

Atraccions
Parades
de titelles d’artesania
ecològiques
d’artesania

1€

18.15 h / Sala Fiveller

PÚBLIC

Passis cada

15 min.

Teatro Dom Roberto / Cia SA Marionetas

+info pàg 7

+info pàg 7

El porquet que volia veure el món

+info pàg 9

19 h / Pl. Prat de la Riba

PÚBLIC

El carruaje de los sueños de Andersen

Passis cada

D’11 a 14 h / Parc de les Pruneres / Carpa Guinyol

El Tabalet / Cia L’invisible titelles

La ratita presumida / Cia Búho Teatro

1€
Totes les edats

60 min.

Cia Ángeles de Trapo

1€

+info pàg 9

20.30 h (2n passi) / Pl. Catalunya

+ DE

2 anys
Passis cada

60 min.

Mano a mano / Cia Valeria Guglietti

1€

+info pàg 7

22 h / Mercat Vell

+ DE

3 anys

1€

PÚBLIC

Totes les edats

+info pàg 8

Totes les edats

D’11 a 14 h / Parc de les Pruneres / Carpa Putxinel·li

+info pàg 8

PÚBLIC

Títeres de cachiporra / Cia Teatro Arbolé

Durant tot el dia / Parc de les Pruneres

1€
Totes les edats

17 h (1r passi) / Pl. Catalunya

Durant
tot el dia
C. Sant Vicenç
Parades
de/ titelles

Cia Animamundi Teatre

5 min.

De 17 a 20h / Parc de les Pruneres / Carpa Guinyol

Totes les edats

Mano a mano / Cia Valeria Guglietti

Passis cada

De 17 h a 20 h / Parc de les Pruneres / Carpa Putxinel·li

1€

+info pàg 7

Totes les edats

De 17 a 20 h / Pl. Europa

PÚBLIC

1€

PÚBLIC

De 17 a 20 h / Pl. Europa

Totes les edats

El Tabalet / Cia L’invisible titelles

1€

+info pàg 8

PÚBLIC

Passis cada

3 anys

Cia Animamundi Teatre

1€
Totes les edats

15 min.

+info pàg 6

+ DE

El porquet que volia veure el món

Totes les edats
Passis cada

PÚBLIC

Familiar

+info pàg 7

PÚBLIC

Carpa Món titella / Cia Galiot Teatre

11.15 h (1r passi) / La Marineta

MV

+info pàg 9

18 h / Pl. Prat de la Riba

Durant tot el dia / C. Sant Vicenç

+ DE

3 anys
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Vida / Cia Javier Aranda
+info pàg 10

EDAT

de 3 a 8 anys

2€
+ DE

3 anys

MV
PÚBLIC

Totes les edats

SF
+ DE

7 anys

5€

DIUMENGE, 14
Durant tot el dia / C. Sant Vicenç
Durant
tot el dia
C. Sant Vicenç
Parades
de/ titelles

PÚBLIC

De 16 a 18 h / Pl. Europa

Espai Munta Titella / Cia Galiot Teatre

Durant tot el dia / Parc de les Pruneres

Teatro Dom Roberto / Cia SA Marionetas

PÚBLIC

+info pàg 7

Familiar

Instal·lació Cal Titella / Cia Galiot Teatre

El Tabalet / Cia L’invisible titelles

D’11h a 14 h / Pl. Europa

PÚBLIC

Passis cada

5 min.

D’11 a 14 h / Pl. Europa

60 min.

Passis cada

15 min.

+ DE

Passis cada

La Clara tenia un drac/ Cia Contes savis
+info pàg 10

1€
PÚBLIC

D’11 a 14 h / Parc de les Pruneres / Carpa Guinyol

1€

17.15 h (2n passi) / La Marineta

Temps de llum / Cia Clardelluna

+ DE

+info pàg 10

2 anys
Passis cada

60 min.

+info pàg 7

1€

PÚBLIC

Familiar

+ DE

3 anys

1€

Cloenda de la Mostra / Cia Galiot Teatre

Ramonlluc de Selvanyola presenta
Cristany i Ermelinda / Cia Titelles la ﬁníssima

MV

PÚBLIC

Totes les edats

18.15 h / Pl. Prat de la Riba

Monstruos y monstruitos / Cia Xarop Teatre

+info pàg 8

PÚBLIC

Familiar

+info pàg 11

11 h (1r passi) / La Marineta

MV

+ DE

La Clara tenia un drac / Cia Contes savis

3 anys

Venda d’entrades

1€

+info pàg 10

11.15 h / Sala Fiveller

1/ Una persona només podrà adquirir un màxim de 4 entrades.

EDAT

La verdadera història
de Caperucita Roja / Cia Búho Teatro

2/ Les entrades es podran adquirir una hora abans en el mateix
lloc de la representació.

de 3 a 8 anys

2€

3/ En cas que s'esgotin, es posaran a la venda entrades
per al següent passi dins de la mateixa franja de matí o tarda.

+info pàg 10

11.30 h / Pl. Catalunya

4/ No es vendran entrades al matí per a la tarda o a la inversa, i
tampoc per al dia següent.

PÚBLIC

Totes les edats

Títeres de cachiporra / Cia Teatro Arbolé

S’anul.laria

+info pàg 9

11.45 h (1r passi) / La Marineta

+ DE

MV

3 anys

Temps de llum / Cia Clardelluna

1€

+info pàg 10

12 h / Espectacle itinerant 2

SF

PÚBLIC

Hathi / Cia Centre Titelles de Lleida

Totes les edats

S’anul.laria

En cas de pluja!

1. Els espectacles de pl. Prat de la Riba
es faran al Mercat Vell
2. Els de pl. Catalunya passen a la Sala Fiveller,
excepte els de dissabte tarda i diumenge matí,
que quedarien supesos.

Girafes / Cia Xiquirriteula teatre
+info pàg 11

Horari dels passis / Carpa Guinyol
13 h / Pl. Prat de la Riba

El Tabalet

+ DE

El carruaje de los sueños de Andersen
Cia Ángeles de Trapo
+info pàg 9

3 anys

MV

Divendres:

19.30 h

Dissabte:

matí a les 11, 12 i 13 h
tarda a les 17, 18 i 19 h

Diumenge:

matí a les 11.15, 12.15 i 13.15 h
tarda a les 16 i 17 h

De 16 a 18 h /Mercat Vell

Instal·lació Cal Titella / Cia Galiot Teatre

PÚBLIC

Familiar

Horari dels passis / Carpa Putxinel.li

+info pàg 7

Teatro Dom Roberto

De 16 a 18 h / Pl. Europa

+info pàg 6

1€

18 h / Pl. Prat de la Riba

11 h / Espectacle itinerant 1

Carpa Món titella / Cia Galiot Teatre

+ DE

3 anys

+info pàg 11

Totes les edats

60 min.

1€

17 h / Pl. Catalunya

Què bèstia / Cia Titelles Naip

Passis cada

1€
2 anys

16.30 h (2n passi) / La Marineta

PÚBLIC

+info pàg 7

El Tabalet / Cia L’invisible titelles

1€
Totes les edats

D’11 a 14 h / Parc de les Pruneres / Carpa Putxinel·li

Teatro Dom Roberto / Cia SA Marionetas

Passis cada

60 min.

+info pàg 7

Totes les edats

+info pàg 6

+info pàg 6

PÚBLIC

Totes les edats

De 16 a 18 h / Parc de les Pruneres / Carpa Guinyol

+info pàg 7

1€

15 min.

De 16 a 18 h / Parc de les Pruneres / Carpa Putxinel·li

De 10.30 a 13.30 h / Mercat Vell

Espai Munta Titella / Cia Galiot Teatre

Passis cada

+info pàg 6

Atraccions
Parades
de titelles d’artesania
ecològiques
d’artesania

Carpa Món titella / Cia Galiot Teatre

Totes les edats

PÚBLIC

Totes les edats
Passis cada

5 min.

1€
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Divendres:

20 h

Dissabte:

matí a les 11.30, 12.30 i 13.30 h
tarda a les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Diumenge:

matí a les 11.45, 12.45 i 13.45 h
tarda a les 16.30 i 17.30 h

Plànol de
la Mostra

C. SOL
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É
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7
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A
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Vell

Pl. Europa
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2

CREU ROJA

6

8

Pl. Prat
de la Riba

1

Carpa
Putxinel·li
Carpa
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C. DE LA
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PARC DE
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1 Joieria Venus
2 Calçats Angulo

PAU

3 Toscana
4 Patim Patam

Pl. Catalunya
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S DE
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9

C. BARC

C. ANTÒ

VIC

Inici a parc de les Pruneres
passant per rbla. Balmes,
pl.Catalunya, c. Barcelona
fins a pl. Prat de la Riba

Atraccions ecològiques

C. AN

NT

Itinerant 2

C. RAMON CASAS

SELM CLAVÉ
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C. Sant Vicenç,
pl. Prat de la Riba,
c. la Pau, rbla. Balmes,
pl. Catalunya, c. Barcelona
i pl. Prat de la Riba
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Plaça Major, 6 (L’Illa)
Tel. 93 174 13 77
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25 aniversari!

Aquest any 2019 Galiot Teatre celebra el seu
25è aniversari!

Tot va començar un diumenge de Carnaval a
Mollet, el 15-02-94 en un petit local del carrer
Portugal, aquí nèix l'Associació Galiot Teatre.
Els seus inicis varen estar vinculats a la Fira
d'Artesans de Mollet. Aquí s’estrenaven els primers muntatges itinerants amb titelles.
El primer espectacle de teatre d'escenari es
va estrenar al 1994 a la Fira de Teatre de
Tàrrega i posteriorment varen anar arribant
altres produccions en diferents formats.
La segona etapa ja professional, aprofitant la
Festa Major d'hivern i la Xarxa d'Espectacles, es
comencen a estrenar els muntatges de format
gran a l’escenari del Teatre Can Gomà. En Jordi
de Galiot ja havia trepitjat Can Gomà el 1988
amb les primeres accions titellaires.

Al 2007 arriba el gran repte de crear un gran
esdeveniment cultural a la ciutat i neix la
MITMO, la Mostra Internacional de titelles
de Mollet del Vallès.
A partir de 2010, Galiot inicia un projecte
únic en tot l'estat: instal·lacions dedicades
a l'art dels titelles i la MITMO crea un format
de festival-mostra combinant espectacles amb
les intal·lacions per a tot el públic assistent.
Durant 8 anys es crean 3 grans intal·lacions
úniques en el seu gènere que han pogut viatjar
pels principals festivals internacionals de
teatre de titelles i teatre de carrer.
Actualment, Galiot combina els espectacles
amb les intal·lacions titellaires contruides
amb material reciclat de fusta i ferro.

Gràcies a tothom que en algun moment ha
passat, ajudat, creat, participat, compartit...
moments amb Galiot Teatre. Moltes gràcies!
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La MITMO pot presumir de ser la mostra-festival, on el públic ve a gaudir dels espectacles
i, al mateix temps, n’és el protagonista.
El 2010 neix un projecte de Galiot únic, comença a crear aquestes grans instal·lacions
dedicades a l’art dels titelles, perquè el públic conegui des del seu interior què és un titella,
com es manipula, d’on venen... fins a convertir-se en petits grans artesans titellaires,
construïnt, manipulant i creant petites històries .
L’únic moment de l’any que es poden veure les tres grans instal·lacions
juntes és a la MITMO.

Taller artesà titellaire

Ens trobaràs a la pl. Europa
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Espai de creació
i manipulació amb titelles per a infants
Us donem la benvinguda a Cal Titella!

un espai amb més de 150 titelles, on l’infant podrà manipular-les,
i conèixer els diferents tipus i tècniques de manipulació,
inventar històries i passar una bona estona...
Ens trobaràs al Mercat Vell

Un viatge per la cultura dels titelles del món
Ens trobaràs a la pl. Europa

45 titelles
originals

de diferents països

12 armaris
amb titelles
per manipular

15 tècniques
de manipulació
diferents

Una carpa, 60 titelles, 6 habitacions
i més de 30 armaris/finestres per obrir, mirar i manipular.
15 tècniques de manipulació diferents i petits mecanismes
construïts amb materials reciclats: fustes, tiradors, aixetes...
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CODIGO 14
GASTROBAR

Plaça Major, 6. Local 5, L’Illa
Tel. 93 174 13 77

Menú adults
Primer plat

Menú infantil
Menú adults

Menú adults
Primer plat
Esqueixada de bacallà
Canelons cruixents d’ànec
Amanida de cigrons i peus de porc a la brasa

Enrotllat de patata farcit de tonyina
amb pebrot escalivat

Segon plat

Mongetes estofades amb popets

Coca d’escalivada amb formatge
de cabra caramel·litzat

Pollastre de pagès a la catalana
amb panses i prunes

Tagliattelle a la Carbonara amb galeta
de formatge

Filet de llom de vedella amb poma i foie

Segon plat

Bacallà amb melmelada de tomàquet

Galtes de porc al forn amb hummus
de mongeta del ganxet

Inclou: vi de la casa i gasosa,
aigua, postres i cafès

Lluç de palangre amb verduretes al vapor
i oli fumat
Filet de porc amb salsa d’ibèric
i parmentier de patata

Postres
Brownie de xocolata negra amb
coulis xocolata blanca
Escuma de crema catalana amb
pols de sucre cremat
Gaspatxo de fruites amb gelat de vainilla

Menú adult

15,90€
(fins a esgotar existències)

Carrer d'Antònia Canet, 6
Tel. 93 570 88 61

Gaspatxo amb picada de verduretes
i crostons de pa

Daus de tonyina amb llit de col llombarda
i coriandre

Obsequi de la
xapa Mollet Xef per als nens,
amb el menú infantil

VELL NOU

Menú infantil
Plat combinat
Hamburguesa amb croquetes
de pernil i patates
Escalopa de pollastre
amb croquetes de pernil i patates
Lluç amb croquetes de pernil i patates
Postres
Brownie de xocolata negra
amb coulis xocolata blanca
Escuma de crema catalana
amb pols de sucre cremat
Gaspatxo de fruites amb gelat de vainilla
Bola de gelat

Menú infantil

8,90 €
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Cua de rap amb salsa de marisc

Menú adult

18€

Menú infantil
Plat únic

Assortiment de croquetes casolanes
Espagueti bolonyesa
Hamburguesa al plat
Canelons de pollastre
Inclou: aigua o refresc i postres

Menú infantil

9€

LA LLAR
D’ EN TARIEL
Rambla Pompeu Fabra, 42
Tel. 93 570 05 46

Menú adults

Aperitiu de la casa

RESTAURANT
MANJARI
Plaça Major, 7. L ‘Illa
Tel. 93 007 64 49

Menú adults

PIZZERIA
1900

Passatge Sant Miquel, 14
Tel. 93 315 54 60

Menú adults

Sopa de l'àvia

Assortiment d´embotits de Lleó amb
pa de coca amb tomàquet

Primer plat
Salmorejo cordovès amb encenalls
de pernil o ou
Amanida Capresse
Tomàquet farcit de 4 formatges
Tagliattelle al pesto
Musclos tigre

Canelons de rostit gratinats

Remenat d´alls tendres amb bolets i pernil del País

Barquetes d’endívies amb formatge cremós,
salmó fumat i nous

Segon plat

Salmorejo cordovès amb ou i encenalls de pernil

Conill a l’all

Canelons artesans de carn amb beixamel i gratinats

Calamars a l’andalusa

Pasta del dia amb salsa Carbonara i formatge manxec

Filet 1900

Fideuà a l´estil dels pescadors amb all i oli

Xurrasco a la brasa

Espàrrecs blancs amb pernil ibèric i maionesa

Botifarra a la brasa

Primer plat a escollir
o per compartir
Fussilli Napolitana amb formatge al pesto
o roquefort amb nous
Cloïsses i musclos a la marinera

Olla de pèsols estofats amb patates,
pastanagues i sèpia
Amanida de l'horta amb tonyina i ou dur
Lacón gallec amb cachelos

Primer plat

Amanida verda amb formatge de cabra,
xampinyons saltejats i salsa de gerds
Tosta de salmó fumat amb formatge fresc i la nostre tàrtara

Empedrat de llenties amb bacallà,
tomàquet i pebrot

Segon plat

Pizza a escollir (entre clàssiques i calzones)

Pit de pollastre arrebossat amb salsa de mel i mostassa

Segon plat

Magret d’ànec amb reducció de Pedro Ximenez

Carn de les nostres brases:
Bistec de vedella / Tira de xurrasco/
Galtes de porc / Pollastre / Conill /
Aletes de pollastre adobades /Llom / Secret
/ Botifarra / Ventall ibèric / Hamburguesa
casolana / Hamburguesa vegetariana
/ Broquetes / Filet ibèric sobre patates
de pobre i salsa de porto

Salmó a la planxa amb verduretes i romesco

Postres
Crema catalana
Mousse de cafè
Gelats: Llimona, maduixa, Nata,
xocolata o vainilla

Ous trencats amb xistorra i ceba caramel·litzada

Paella mixta a l'estil mariner

Hamburguesa 180gr amb bacó cruixent i ou ferrat

Bacallà a la donostiarra o a la planxa

Gambes a la planxa amb buquet d’enciams (sup. 4€)

Filet de vedella Nacional... (sup. 9 €)

Entrecot 250gr al seu gust (sup. 4€)

Entrecot de vedella nacional.... (sup. 5 €)

Costelles de xai amb all i oli (sup. 4€)

Refrescs, Negre de Navarra,
Blanc Tèrbol, Sangria de Vi

Menú infantil

Postres casolanes

Primer plat

Postres casolanes

Coulant de xocolata amb nata

Botifarra de Vic amb mongetes i all i oli
Garró de porc al forn amb salseta de vi negre
Xurrasco de vedella amb ximixurri
Secret ibèric amb all i oli i patata al caliu

Pastís de formatge amb fruits vermells

Menú adult

18€

Menú infantil
Primer plat
Pasta, sopa o Canelons
Postres
Escalopa o Hamburguesa

Crema catalana cremada
Flam casolà d’ou amb nata
Gelat variat amb pastís de Santiago i xocolata
Pa, café i 1 beguda inclosa

Menú adult

11,50€
1/2 Menú

8,50€

Menú adult

16€

Macarrons a la bolonyesa
Arròs a la cubana
Llàgrimes de pollastre
Segon plat
Croquetes de pernil
Hamburguesa de vedella
Pizza Margarita
Pizza Prosciutto

17’95€

Crep de Nutella

Menú infantil

Gelats: Llimona, maduixa, nata, xocolata o
vainilla

Sup. terrassa 1 €

Postres i Beguda

Menú infantil

Refresc, copa de vi, canya o aigua
Cafès a part
No es pot compartir el menú

A escollir

Postres
Iogurt natural

Refresc o aigua

Macarrons bolonyesa amb formatge amb
croquetes artesanes i patates fregides

No es pot compartir el menú

Pit de pollastre arrebossat i patates fregides

Menú infantil

Postres: Terrina de Gelat Variat
Pa i Beguda Inclosa

Menú infantil

12’50€

Sup. terrassa 1 €
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12€

L’organitza

Direcció artística i
producció de la Mostra

La patrocina

Producció de la MITMO

Patrocina l’espectacle en anglès

GALIOT TEATRE

Direcció artística i cap de producció

Jordi Monserdà

Direcció tècnica

Joaquim Monserdà
Supervisió espectacles

Hi col.labora

Arnau Monserdà

Oficina tècnica de la Mostra

mostratitelles@galiotteatre.com
www.galiotteatre.com
Tel. 93 593 57 43

Agraïments

Emissora oficial

Programació
a Vallès Visió
De dilluns a divendres, a les 20 h
Ampli seguiment dels actes previs
de la MITMO a l’Informatiu
Dissabte 20 d’abril, a les 22 h
Especial Mostra de Titelles 2019
Reportatge resum de la 13a edició de MITMO

Compra els Mollets blaus,
un mos dolç i especial de la Mostra!
Per només 1 € pots berenar les galetes del Mollet Mullat
que trobaràs al Punt d'Informació de la plaça de Catalunya.
Aquest any elaborades exclusivament pels nois i noies
del Centre Ocupacional del Bosc!
Durant la resta de l’any també pots trobar els Mollets als forns i pastisseries.
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!
Aquest projecte any rere any, es va ampliant amb nous objectius,
sempre anem marcant nous reptes.

Conèixes la pastisseria artesana del Bosc?
La pastisseria artesana del Bosc és un projecte de formació que s’inicia
l’any 1998, com una activitat setmanal dins de la programació dels
nois/es en etapa pre- laboral i que està inclosa dins de la programació
del servei. Es una activitat on el sentit de la responsabilitat, la feina ben
feta i el treball en equip procurem que hi siguin sempre.

Enguany ens han encomanat no només l’embossament de les galetes
de la MITMO que fèiem cada any, sinó l’elaboració d’aquestes.
Ens hem engrescat molt amb el repte i ja està tot a punt, amb el secret
del nou disseny i que en cap moment canviarà la essència del color blau
en què es transforma el peix a la Mostra de Titelles.

En aquest projecte hi participen dos terapeutes responsables amb un
grup d’uns 15 usuaris en període de formació, en el qual van adquirint
nous coneixements en l’àmbit dels hàbits de treball en la pastisseria i
responsabilitat en les tasques encomanades.

CO del Bosc
Tel. 93 570 45 24
mdelbosc@molletvalles.cat
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