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Tutatis distribucions/Transeduca

L’ELMER, L’ELEFANT
DE COLORS

01

De 2 a
7 anys

Dissabte 30 d’octubre a les 18h
Diumenge 31 d’octubre a les 12h

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DURADA: 50 MINUTS
IDIOMA: CATALÀ
N’Elmer és un elefant no gens avorrit. A diferència
dels seus amics, ell és multicolor.
Aquest clàssic infantil creat per David Mckee, que
va vendre més de 8 milions d’exemplars i s’ha
traduït a més de 50 llengües, explica la història
d’aquest elefant i el seu dia a dia, en un món on
tots els seus amics són de “color elefant”.
Un espectacle en què allò convencional queda
de costat; s’hi ensenya la importància de ser un
mateix, transmetent valors positius tan rellevants
com el respecte, l’acceptació i la diversitat.

2021

El replà produccions/Transeduca

MR. BULLYING
02

Cicle superior de
primària i ESO

Dissabte 20 de novembre a les 18h
Diumenge 21 de novembre a les 18h

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DURADA: 55 MINUTS
IDIOMA: CATALÀ
Mr. Bullying és la història d’una al·lota nova
a l’institut; de les simpaties que desperta
en alguns companys i de les inseguretats
que genera en d’altres. De cop i volta, les
bromes deixen de ser-ho, els companys es
deixen endur pels comentaris de tercers i
la vida de la protagonista es veu afectada i
perjudicada sense saber molt bé què està
passant. Una situació freqüent en la realitat
de preadolescents i adolescents, sobre la
qual hem de treballar.

2021

La Fornal Espectacles

HAI
03

De 3 a 8 anys,
i públic familiar

Dissabte 18 de desembre a les 18h
Diumenge 19 de desembre a les 12h

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DURADA: 55 MINUTS
IDIOMA: TEATRE GESTUAL,
SENSE ORATÒRIA
Un caragol de mar emet la música de l’oceà
en un vaixell de cartó. Hai, la pescadora de
somnis, inicia la seva aventura poètica per
l’oceà de la imaginació.

2021

Produccions de Ferro

LA MAR DE XOCOLATA
04

+4
anys

Dissabte 29 de gener a les 18h
Diumenge 30 de gener a les 12h

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DURADA: 50 MINUTS
IDIOMA: CATALÀ
La mar de xocolata mescla interpretació,
titelles, màscares i altres elements visuals que
fan més pròxima la història de na Cleta, una
nina que viatja arreu amb bicicleta i que és la
receptora de mil i una històries que li conten
què és el petroli, d’on ve, en quins productes
es troba, els mals usos que se’n fan, etc

2022

Coloradas

ALICIA
05

+3
anys

Dissabte 19 de febrer a les 18h
Diumenge 20 de febrer a les 12h

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DURADA: 40 MINUTS
IDIOMA: CASTELLÀ
Alicia va fugir perseguint un conill i ara es troba atrapada
en una casa i en vol sortir, però és massa petita.
Necessita la vostra ajuda per a fer-se de nou gran.
Voleu ajudar-la?
Alicia és mig conte i mig història autobiogràfica i ens
parla sobre el poder de les persones que s’ajunten
per a col·laborar, en equip.
En aquesta instal·lació plàstica, l’artista visual proposa
una experiència participativa de teatre d’ombres,
dibuix en directe i visuals interactives,
en què formareu part de la història.

2022

COMA14 / Tolo Ferrà

LA XEF PIPA
06

+5
anys

Dissabte 19 de març a les 18h
Diumenge 20 de març a les 12h

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DURADA: 55 MINUTS
IDIOMA: CATALÀ
La xef Pipa estrena programa de televisió.
Avui és el primer dia i ho té tot llest: el plató, la
cuina, el menú, i tot l’equip preparat i concentrat
per a començar.
Tothom està llest menys el seu ajudant, Juliani, que
ha desaparegut misteriosament.
“Un minut i entram en directe!” -avisa una veu
des de control.
Qui el substituirà? Només hi ha una possibilitat.
El pobre tècnic de llums ajudarà la xef Pipa a salvar
l’estrena de la temporada. Ho aconseguirà?

2022

Col·lectiu Diàlegs d’Art

H2O
07

De 3 a
12 anys

Dissabte 9 d’abril a les 18h
Diumenge 10 d’abril a les 12h

TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA
DURADA: 60 MINUTS
IDIOMA: CATALÀ
Espectacle multidisciplinar, poètic i visual, divertit
i tendre que conta les peripècies de na Mar i
n’Ona, dues amigues que decideixen passar un
bonic dia de platja, però que no s’adonen que el
seu consum il·limitat de plàstic afectarà a la mar
a la qual han vingut a banyar-se... No obstant,
l’Ànima de l’Aigua no ho permetrà i, amb un fort
vent, les propulsarà cap a un viatge submarí
perquè vegin on van a parar tots aquests plàstics
que han emprat sense consciència.

2022

Myotragus teatre

EL TRESOR DEL MAR
08

De 3 a
10 anys

Dissabte 28 de maig a les 18h
Diumenge 29 de maig a les 12h

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
DURADA: 40 MINUTS
IDIOMA: CATALÀ
En Tomeu Fava ens contarà una història on
coneixerem diferents éssers marins amb els
quals cantarem, ballarem i ens ho passarem
d’allò més bé; sense deixar d’aprendre
qui són i què els està passant per culpa
del plàstic. Un espectacle teatral que ens
recorda que la nostra mar és un tresor que
hem de cuidar.

2022
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ON ES FAN ELS ESPECTACLES?
Als dos teatres municipals de Palma:
el Catalina Valls (passeig de Mallorca, 9. Tel. 971 739 148)
i el Xesc Forteza (plaça de Miquel Maura, s/n. Tel. 971 710 986)
ON ES PODEN COMPRAR LES ENTRADES ANTICIPADES?
Per Internet a www.palmacultura.cat o en persona de dimecres a
divendres de 16.30 a 21.30 al Teatre Mar i Terra
(carrer de Sant Magí, 89. Tel. 971 452 358)
I SI NO US DECIDIU FINS AL DARRER MINUT, podeu comprar
entrades, si en queden, a la taquilla del teatre on es fa l’espectacle
a partir d’una hora abans de la funció.
QUIN PREU TENEN LES ENTRADES?
TOT I MOLT: Segons l’edat: de 0 a 24 mesos, 1 €; fins a 16 anys,
anticipada 6 € / taquilla 8 €; adults: anticipada 8 € / taquilla 10 €.
No s’hi apliquen altres descomptes.
Consultau preus i condicions al web www.palmacultura.cat
SESSIONS ESCOLARS: Tots els espectacles teatrals s’ofereixen en
sessions matinals per a centres escolars.
Per a més informació: www.palmaeduca.cat
VOLEU MÉS INFORMACIÓ?
Entrau a www.palmacultura.cat, enviau un correu electrònic a
musicaiescena@palma.cat o telefonau-nos al 010 (de 7 a 23 h)
o al 971 710 986 (de 9 a 14 h).
Aquest programa és susceptible de canvis.
ORGANITZACIÓ
Regidoria de Cultura i Benestar Social
de l’Ajuntament de Palma

