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La Xarxa de Vilafranca va néixer al 
març de 1995 abans, però, a 

Vilafranca ja es programaven 
espectacles de qualitat i en català, 

quan érem Rialles. 
 

Som molts els que hem anat 
creixent i estimant el teatre gràcies 
als espectacles que mes rere mes i 
any rere any, han anat passant pel 

nostre petit teatre. 
 

El primer diumenge de cada mes, 
oferim titelles, pallassos, contes, 

màgia, teatre musical... per als més 
petits, però també per a tota la 

família. 
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MEMÒRIA 2018 
 

1. Presentació 
 
Aquest any 2018, com cada any, hem establert una programació estable al teatre cal bolet. Els 
espectacles que oferim són el primer diumenge de cada mes, a excepció del més de febrer que 
per no coincidir amb la rua dels Monjos la passem al diumenge dia 10 de març, data que 
celebrarem el nostre 24è aniversari. Els espectacles els realitzarem al  teatre Cal Bolet en 
sessió de mati (a les 12h) des de febrer a maig i d’octubre a desembre. Els mesos de gener, 
juny, juliol i agost no oferim espectacle i el mes de setembre celebrem la festa de presentació 
de temporada XARXA a la plaça del Tívoli, conjuntament amb l’ajuntament de Vilafranca com a 
festa de presentació d’espectacles familiars de la Vila. 
 
Hem continuat oferint una àmplia varietat d’espectacles de qualitat i en català (teatre, titelles 
màgia,-musicals...)amb els quals la canalla vilafranquina i de la comarca gaudeixen les matinals 
de cada primer diumenge de mes, amb la companyia del nostre cap gros. 
 
Com en els darrers anys també organitzem el Rodaplaces (acte de la Festa Major de Vilafranca) 
conjuntament amb el Casal Popular. 
 
Xarxa Vilafranca segueix treballant per tal d’oferir propostes noves ,per la qual cosa està 
ampliant la seva assistència en moltes més fires i desplaçant-se als diversos teatres de 
Catalunya per tal de poder veure la totalitat de les obres que aporta al seu calendari. 
Des de la fundació estem treballant conjuntament, per oferir un nou model de gestió i 
repartiment de càrrecs nous a l’òrgan gestor, cosa que comporta un nou full de ruta en la 
direcció i varies reunions d’alt nivell. 
 
Aquest any xarxa deixa una mica aparcat el tema del teatre juvenil ja que reconeix que es un 
tema a treballar conjuntament amb diferents entitats ,com ara instituts ,ajuntament ,grups de 
joves...i requereix de mes coordinació. 
 
Actualment l’organigrama de la Xarxa és el següent: 
  
Presidenta: Gemma Llop 
Tresorera: Sònia Garcia 
Secretaria : Aida Girona 
Vocals: Anna Abelleira, Cèlia Manich, Roser Ferrer, Ruth Rosat, Miquel Fuentes 
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2. Programació al teatre Cal Bolet 
 
2.1. Calendari i dades de participació 
 
Durant l’any 2018, han passat 1.707 espectadors a veure espectacles de la Xarxa a Cal Bolet. 
Els espectacles programats han estat els següents: 
 
 

DATA  ESPECTACLE          COMPANYIA  PARTICIPACIÓ 

04/02/18 ABEBA I ELS CONTES DEL MÓN 
TEATRE 

OBLIGATORI 277 

04/03/18 AI RATETA RATETA 
EL REPLÀ 

PRODUCCIONS 353 

08/04/18 LA LLIBRERIA DE L’AVI JOSEP L’ÚLTIM VAGÓ  270 

07/05/18 CONTES 1.0  
TEATRE A LA 

FUGA  238 

07/10/18 36 POLZADES 
MISCEL·LÀNIA 

TEATRE 271 

04/11/18 MÉS QUE MÀGIA MAG STIGMAN 244 

02/12/18 KATIA  K TEATRE 54 

  

TOTAL 1.707 
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La mitjana d’espectadors mensuals dels darrers anys ha estat la següent: 
 

Any Mitjana d’espectadors 

2012 312 

2013 272 

2014 279 

2015 304 

2016 250 

2017 250 

2018 244 

 
 
1.2. Descripció dels espectacles programats 
 
Abeba i els contes del món 
4 de febrer 
Companya:  Teatre Obligatori 
Gènere: Teatre 
Durada: 55 minuts 
Públic: Recomanat a partir de 5 anys 
Sinopsi: 
La classe de l’Abeba, una nena catalana nascuda a l’Àfrica, està de 
convivències a una casa de colònies i s’han llevat tots ben d’hora amb la 
intenció de fer un cim proper. L’Abeba, però, té un bon refredat i no pot 
sortir d’excursió amb els seus amics, de manera que es quedarà a la casa 
on la Fàtima, una monitora d’origen àrab, el Johan, l’encarregat de 
manteniment txec, i la cuinera Margarita, tindran cura d’ella. Mentre 
esperen que els seus companys tornin, tots quatre es divertiran explicant 
contes dels seus països d’origen així com d’altres racons del món, tot 
dibuixant el fresc d’un món on regna la diversitat. 
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Ai rateta rateta  
4 de març 
Companya:  El Replà produccions 
Gènere: musical 
Durada: 55 minuts 
Públic: Recomanat per a tots el públic 
Sinopsi: 
Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada i avorrida de 
que tothom, des de fa anys, expliqués el seu conte de la mateixa manera. Un dia 
va prendre la decisió de declarar-se en vaga indefinida fins que no s’atenguessin 
les seves peticions de canvi. Què va passar? 
Doncs vet aquí un gos, vet aquí un gat que aquest conte s’ha canviat. 
 
La llibreria de l´avi Josep  
8 d’abril 
Companya:  L´últim vagó 
Gènere: titelles 
Durada: 60 minuts 
Públic: Espectacle recomanat per a infants majors de 3 anys 
Sinopsi: 
La llibreria de l’avi Josep és una vella botiga del barri on gairebé ningú hi entra. 
Quan l’avi Josep mor, el seu nét Alex l’hereta. A ell mai li han preocupat massa els llibres i  vol 
muntar un estudi musical, així que decideix vendre-la. Però els llibres tenen alguna cosa a dir 
en tota aquesta decisió. I amb la Marta, una noia a qui li encanta la lectura i uns llibres ben 
vius, el faran canviar d’opinió. 
Una obra musical, divertida i tendre per descobrir la màgia dels llibres. Un espectacle 
entranyable que farà que els petits aprenguin dels més grans. L’Últim Vagó és una companyia 
de teatre musical infantil creada l’any 2013. Fan teatre musical pedagògic i lúdic, conta-contes 
i animacions a l’aula, al carrer…. L’objectiu de la companyia és acostar el teatre als més petits 
de la casa sempre amb el seu toc particular i de qualitat. 
 
Contes 1.0 
6 de maig 
Companya:  Teatre a la fuga 
Gènere: teatre 
Durada: 60 minuts 
Públic: Espectacle recomanat per a tot el públic 
Sinopsi: 
En Manel és un adolescent que està enfadat amb tot i amb tothom. Un dia apareix en una casa 
abandonada on hi ha uns objectes que parlen i un personatge estrany i misteriós. Entre tots 
hauran de salvar el mon dels contes. Ho aconseguiran? 
 
36 polzades  
7 d’octubre 
Companya:  Miscel·lània Teatre 
Gènere: teatre-Clowm 
Durada: 60 minuts 
Públic: Espectacle recomanat per a tot el públic 
Sinopsi: 
Una història dolça, tendra i sorprenent, on un curiós personatge ens obre de bat a bat la porta 
de casa seva. La relació amb el que l'envolta ens conduirà reiteradament a viure situacions 
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impossibles i divertides, que ens transportaran a un món màgic on els objectes tenen ànima. 
Des de la vostra cadira gaudireu de la seva enganyosa solitud, que es veurà alterada per una 
simpàtica visita, vinguda del més enllà… què passarà?… No us podeu perdre com reacciona 
aquest entranyable personatge. 
 

 
 
 
Més que màgia 
4 de novembre 
Companya:  Mag Stigman 
Gènere: màgia 
Durada: 60 minuts 
Públic: Espectacle recomanat per a tot el públic 
Sinopsi: 
Màgia i dansa combinen en aquest espectacle de l´il·lusionista Mag Stigman. A l´escenari  
l´acompanya la seva ajudant i plegats presenten un espectacle visual, entretingut, ple 
d´efectes màgics i dansa moderna. Stigman, l’únic il·lusionista que fa màgia i balla alhora, farà 
que la seva companya es quedi flotant en l´aire, realitzarà sorprenents efectes de màgia amb 
foc, manipularà objectes de la vida quotidiana, presentarà el joc més marrano del món, i entre 
d´altres, mostrarà sorprenents números d´escapisme.  
 
Katia 
2 desembre 
Companya:  K Teatre 
Gènere: teatre 
Durada: 60 minuts 
Públic: Espectacle recomanat per a infants majors de 4 anys 
Sinopsi: 
Kàtia ens parla de voler saber, de la necessitat de trobar els nostres orígens, de la voluntat de 
recordar i entendre d’on venim. És la història d’una mare i una lla, que emprenen un viatge per 
mirar de respondre les preguntes que es planteja la petita. Aquest espectacle parla de l’adopció, 
dels interrogants que desperta, dels neguits que motiva, i ho fa a través d’una història plena de 
joc i aventura a la recerca d’un objecte ben quotidià: una foto. 
 La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la seva vida que viurà acompanyada de 
la seva mare. Trobarà el que busca? Kàtia és un espectacle de teatre visual que ens parla de la 
necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels. 
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3. Festa d’inici de temporada 
 
El dia 16 de setembre del 2018 a partir de les 11 del matí, es va realitzar la tercera festa d'inici 
de la temporada 2018/2019, per segon cop conjuntament amb el servei de cultura de 
l'Ajuntament. Vam fer de nou, un taller de manualitats per infants, vam oferir coca i xocolata 
per als assistents, el sorteig de 4 abonaments dobles per 4 espectacles diferents de la nova 
temporada de la xarxa i l’espectacle Clap de la Sidral Brass Band. A més, es va presentar el 
calendari de programació d’espectacles familiars des del mes d’octubre 2018 al gener 2019 i 
tota la programació de xarxa 2018/2019. Es va donar informació per les famílies que volien 
inscriure's a la Xarxa.  
  
La valoració aquest any va ser molt positiva. Atribuïm aquest èxit de participació principalment 
a la nova ubicació de la festa, ja que es va celebrar a la plaça del Tívoli.  Creiem que va ser molt 
encertat ja que és un lloc molt visible, un espai molt adequat pels infants i a més hi ha un parc 
infantil i algun servei de bar obert a la mateixa plaça. 
 
La informació de la festa es va fer a través de les xarxes socials i difusió per correu electrònic. 
  
Considerem que el taller de manualitats va anar força bé i es van fer noves inscripcions a la 
Xarxa. 
 
Clap, de la Sidral Brass Band 
Sinopsi 
En Clap, un extraterrestre vingut d’un asteroide llunyà, descobreix la música per primer cop 
quan aterra al mig d’un concert.  
Ha vingut per una missió molt important i que a la vegada és el seu somni: poder volar. Ho 
aconseguirà? 
 
La Sidral Brass Band és una formació que neix entre notes musicals i vinyes de l’Alt Penedès i 
que ha recorregut places, carrers i festivals d’arreu d’Europa amb la seva música. 
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Aquí tenim algunes imatges del moment de la festa! 

  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 10 

 

4. Rodaplaces 
 
 
4.1. Què és el Rodaplaces?  
 
Juntament amb el Casal Popular de Vilafranca hem organitzat el 6è tast d’espectacles infantils 
“Rodaplaces” celebrat amb una exitosa participació dins de la Festa Major de Vilafranca del 
Penedès. 
  

 
 
És una activitat conjunta del Casal Popular de Vilafranca i La Xarxa Vilafranca, que té l’objectiu 
de reforçar el protagonisme dels infants durant la Festa Major i promoure la recuperació del 
carrer com a espai de lleure i relació ciutadana.  
 
Consisteix en programar 5 espectacles variats per a infants, en 5 places del centre de 
Vilafranca: plaça de la Vall del Castell, plaça de la Constitució, plaça Santa Maria, plaça Sant 
Joan i plaça de la Vila. Es tracta d’espectacles de curta durada (30min) i es fan dos passis de 
cada espectacle, amb l’objectiu que les famílies facin el “rodaplaces” i voltin per tot el centre 
de Vilafranca, excepte l’espectacle final, de la plaça de la Vila, del qual se’n fa un passi quan 
han acabat els altres, per cloure amb un final de festa que aglutini a tots els assistents.  
 
 
4.2. Espectacles Rodaplaces 2018 
 
Els assistents han gaudit de 5 espectacles, de disciplines variades: enguany titelles, contes, 
màgia, pallassos i animació musical.  
 
Enguany conjuntament amb els administradors hem organitzat un taller de circ el mateix dia 2 
de setembre al matí.   
 
L’espectacle final, un concert dels The Penguins, l’han programat directament els 
administradors. Hi ha hagut algunes dificultats de coordinació amb els administradors, pel que 
fa a respectar els horaris acordats per un bon funcionament de la roda d’espectacles. 
 
 

Espectacle Companyia Estil Ubicació 

Taller de circ Saltimbanqui circ  Plaça ajuntament 
11 a 13h 

Màgia Jordi Quimera màgia Plaça Sant Joan 18:00 i 19:00h 

 El patufet  La brownie  titelles La Vall del Castell 17:30 i 
18:30h 
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 ukecontes ukecontes contes  Plaça Santa Maria 17:30 i 
18:30h 

Rojo Cia Mireia miracle  gest, clown, dansa  Plaça Constitució 18:00 i 
19:00h 

Viatge a la Lluna Reggae per xics Musical Plaça Ajuntament 
19:30h 

 
 
Taller familiar de circ 

Escola de circ Saltimbanqui 

 

L'Escola de Circ Saltimbanqui ofereix un Taller de Circ que ens permet fer una descoberta i una 

sensibilització en les Arts del Circ. Aquesta activitat està pensada com un espai lúdic on la 

descoberta i pràctica de les tècniques circenses permeti a les famílies apropar-se al món del 

circ com a part activa i no merament com a espectadors. Podeu gaudir dels Malabars, 

Equilibris sobre Objectes i Trapezi. 

 

 
 

Fascinato 

Jordi Quimera 

Gènere: Màgia 

 

Segur que et fa molta il·lusió gaudir d’un espectacle de màgia dinàmic, divertit, impactant... El 

veuràs, i a més, Jordi Quimera transformarà aquesta il·lusió en fascinació. 

Entre tots crearem un microclima en el teatre, on passaran moltes coses, i no totes són 

previsibles... 

Un espectacle pensat perquè petits i grans gaudiu, rigueu, us sorprengueu, us emocioneu i, 

sobretot, us fascineu. 
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DRACS 

CIA. UKECONTES 

Gènere: CONTES NARRATS I ACÚSTICS  

 

A la Companyia Ukecontes  li agrada que els contes tinguin música i sons. I per això l'actor i 

contacontes Miguel Chimeno presenta les seves històries com a contes acústics.  

Acompanyat de més de 20 instruments coneixerem històries de dracs manera propera i com si 

fos a cau d'orella.  

Us agraden els dracs?  

Us fan por els Dracs?... A nosaltres ens encanten!! 

Amb molt de compte per no cremar-nos, ens introduirem en el misteriós món dels dracs a 

través de contes i llegendes mai abans sentides... divertides (molt) i poètiques.  
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ROJO 

CIA. MIREIA MIRACLE  

Gènere:  Teatre gestual · Clown · Dansa  

 

ROJO és un obstacle, una línia, un límit 

ROJO És el camí d’un clown, és un viatge cap als límits, aquells que ens imposen i els que 

nosaltres mateixos ens creem. 

ROJO És un diàleg amb un mur, una dansa amb els confins, un somni que està més enllà, és 

quelcom que deixem enrere per poder avançar.  

El motor del viatge, és el desig d’arribar a l’altra banda, en el lloc on són els altres. 

Premiat ja en la seva estrena amb el premi CIRCAIRE.  Espectacle estrenat aquest 2017 amb el 

suport de Circada i altres complicitats. En la creació ha participat el conegut i prestigiós 

Leandre Ribera (Cia Leandre Ribera, Cia La Tal) 
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5. Participació de la Xarxa en altres activitats 
 
Per tal de dur a terme una bona gestió de l’entitat ,les membres de xarxa Vilafranca participem 
en diferents reunions, mostres i jornades de formació que gairebé totes venen donades des de 
la Fundació la Xarxa. Entre les que s’oferien nosaltres hem participat en les següents: 
 

 El tast d’espectacles de Sant Feliu de Llobregat, el 18 de novembre, on gràcies a ell 
podem programar gran part dels nostres espectacles i tenir un contacte més directe 
amb la fundació. 

 La mostra d’igualada (del 12 al 15 d’abril) fira de teatre infantil i juvenil és una fira de 
referència dins del món de les arts escèniques on podem gaudir de companyies més 
llunyanes i espectacles més diversos. 

 FITKAM (Montmeló) finals de maig fira de teatre infantil organitzada per l’associació 
de teatre Professionals del teatre infantil i juvenil Kacu Mensi 

 FIT Cerdanyola finals de setembre 
 Festival Internacional de titelles de Gavà. Companyies provinents d’arreu de 

Catalunya es concentren en aquesta població per tal de donar a conèixer les seves 
noves propostes escèniques, conjuntament amb exposicions ,tallers i mercat artesanal 
omplen aquesta població d’un ambient màgic i festiu (maig) 

 
Apart d’aquestes fires i activitats, Xarxa Vilafranca també assisteix a: 

 Trobades territorials de la Fundació 
 Assemblea de patrons (reunió anual de tots els presidents/es de xarxa Catalunya) 

presidida per xarxa Fundació 
 Trobada de programació de la Fundació 
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6. Comunicació i difusió 
 
La Xarxa de Vilafranca del Penedès el 2018 ha continuat en el camí cap a la digitalització de les 
comunicacions amb els “amics”. Té perfil a les Xarxes Socials Facebook, Twitter i Instagram i 
envia un e-mailing mensual als “amics de la Xarxa” amb informació sobre l’espectacle familiar, 
a través de la plataforma Mailchimp.  
 
Actualment, la Xarxa de Vilafranca té 591 amics a Facebook, 275 seguidors a Twitter i 294 
followers a Instagram.   
 
Anualment, a principis de temporada –el mes de setembre- es dissenya un calendari de la 
temporada i s’imprimeix en cartolina A4 a quadricromia pels amics de la Xarxa. El calendari 
poden recollir-lo a la Festa de presentació dels espectacles familiars de Vilafranca del Penedès, 
o bé al primer espectacle de la Xarxa a Cal Bolet.  
 
El setembre del 2018, s’ha enviat una carta d’invitació a la Festa de presentació dels 
espectacles familiars de Vilafranca del Penedès per via postal als “amics de la Xarxa”, 185 
famílies de Vilafranca i comarca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protecció de dades 
El 25 de maig del 2018 va entrar en 
vigor el nou Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades, i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de 
dades – RGPD) pel que la Xarxa de 
Vilafranca ha hagut d’adaptar la pàgina 
web amb la informació sobre la nova llei 
i adaptar també el formulari de recollida 
de dades dels “amics de la Xarxa”. Dels 
185 contactes registrats amb 

anterioritat a l’aplicació de la nova llei, se-n’han conservat 44 que han retornat el formulari 
donant autorització expressa per continuar rebent correus electrònics de la Xarxa de 
Vilafranca.  
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E-MAILING: Aquest diumenge, teatre. 
Data enviament: 31 de gener de 2018 
Enviat a: 173 contactes 
Taxa lectura e-mail: 34,7 % 
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E-MAILING: 23è aniversari de la Xarxa! 
Data enviament: 28 de febrer de 2018 
Enviat a: 173 contactes 
Taxa lectura e-mail: 35,3 % 

 

 



 

 21 
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E-MAILING: La llibreria de l'avi Josep, aquest diumenge a Cal Bolet 
Data enviament: 5 d’abril de 2018 
Enviat a: 172 contactes 
Taxa lectura e-mail: 26,7 % 
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E-MAILING: Contes 1.0, demà el darrer espectacle de la temporada 
Data enviament: 5 de maig de 2018 
Enviat a: 172 contactes 
Taxa lectura e-mail: 48,3 % 
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E-MAILING: demà presentem la temporada 2018-2019 
Data enviament: 15 de setembre del 2018 
Enviat a: 184 contactes 
Taxa lectura e-mail: 45,7% 
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E-MAILING: Comença la temporada d'espectacles familiars 
Data enviament: 3 d’octubre del 2018 
Enviat a: 185 contactes 
Taxa lectura e-mail: 43,5% 
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E-MAILING: Viu la màgia amb el Mag Stigman aquest diumenge 4 de novembre 
Data enviament: 31 d’octubre del 2018 
Enviat a: 184 contactes 
Taxa lectura e-mail: 33,7% 
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7. Balanç econòmic 2018 
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PROJECTE 2018 
 

1. Presentació i objectius 
 
 
Per a l'any 2017 el grup Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils de Vilafranca del Penedès 
continuarà oferint espectacles de qualitat i en català dirigits al públic infantil i juvenil.  
 
Els espectacles s’oferiran el primer diumenge de mes al Teatre Cal Bolet en sessió de matí (a 
les 12h), des de febrer fins a maig, i d’octubre a desembre.  
 
Encara que el darrer any vam valorar la possibilitat d'incorporar un espectacle per al públic 
juvenil hem decidit ajornar-ho (però no descartar-ho), ja que el nostre objectiu  per la 
temporada vinent, és que els infants omplin el teatre en cada una de les funcions 
programades. Mantenim no fer obra al mes de juny i valorem la possibilitat de no fer-ne al 
mes de maig depenent de l’èxit de la propera obra d’aquest mes, ja que en els darrers anys hi 
ha hagut poca assistència. D’aquesta manera, podríem oferir més obres de qualitat la resta de 
mesos. 
 
Els espectacles programats seran de gèneres variats per tal d’oferir tot un ventall 
d’experiències diferents als més petits de la casa, com teatre musical, pallassos, màgia o 
titelles. No es preveu programar concerts ni espectacles de dansa, ja que aquests gèneres es 
programen a través del departament de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
El mes de març es celebra l’aniversari de la Xarxa de Vilafranca del Penedès, aquest 2019 serà 
el 25è aniversari.  
 
I pel 2 de setembre de 2019 a la tarda, en el marc de la Festa Major de Vilafranca, la Xarxa 
conjuntament amb el Casal Popular, es farà càrrec del 7è Rodaplaces, un tast d’espectacles 
infantils de diferents gèneres que es realitza a l’aire lliure en diferents places del Centre Vila i 
acaba amb un espectacle final d’animació a la plaça de la Vila.  
 
Per acabar dir que l’empenta de la Xarxa continuarà, la il·lusió i les ganes es mantenen sempre 
com el primer dia i desitgem que tots els nens i nenes segueixin venint a veure els nostres 
espectacles i que aquells que encara no han vingut mai ho facin per primera vegada; i que, 
generació rere generació, la Xarxa segueixi sent un referent d’espectacles infantils, de qualitat 
i en català. Molts dels espectacles, tot i ser destinats a un públic infantil, són molt aptes per a 
públic adult, ja que aquest capta moltes vegades ironia els infants no veuen i que va adreçada 
als acompanyants. 
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2. Programació d’espectacles a Cal Bolet  
 
2.1. Calendari 
 
Durant l’any 2019, s’han programat els següents espectacles al teatre de Cal Bolet, en el marc 
de la temporada 2018/19:  
 

DATA  ESPECTACLE          COMPANYIA  

03/02/19 L’AVI TONET  Cia Jordi del Rio 

03/03/19 
LA VERITABLE HISTÒRIA DELS TRES 
PORQUETS Xip Xap 

07/04/19 EL PETIT DALÍ Cia Únic produccions  

05/05/19 2D2 Panettone brothers 

octubre PENDENT PROGRAMAR  

novembre PENDENT PROGRAMAR   

desembre PENDENT PROGRAMAR  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’avi Tonet (Cia Jordi del Rio)  
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La veritable 

història dels 3 porquets (Xip Xap) 

 
 

3. Participació de la Xarxa en altres activitats  
 
Des del grup Xarxa Vilafranca es participa en diferents esdeveniments relacionats amb 
l’espectacle familiar. N’hi ha de caràcter intern, és a dir, organitzats per la pròpia Fundació 
Xarxa i d’altres d’àmbit general. La relació d’actes previstos d’assistir és la següent: 
 
- Mostra d’Igualada 
La Mostra d’Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil és la fira de referència de les arts 
escèniques per a tots els públics de Catalunya. 
Abril  
 
- Festival Internacional de titelles de Gavà  
Companyies provinents de tot Catalunya, de l'Estat espanyol i d'arreu del món es donen cita en 
aquest esdeveniment. Representacions des d'escenaris diferents, conjuntament amb 
exposicions, tallers i un mercat artesanal, encomanen l'ambient màgic i festiu de les titelles a 
un nombrós públic de totes les edats.  
Maig 
 
- FITKAM Montmeló 
El FITKAM és la Fira Infantil de Teatre de Montmeló, s’organitza des de l’Associació de 
Professionals del Teatre Infantil i Familiar KACU MENSI i és un festival d’arts escèniques 
destinat a les famílies, infants i joves.  
Maig 
 
- FIT Cerdanyola 
El FIT Festival, Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil de Cerdanyola del Vallès, és una 
proposta cultural pensada per fer arribar al públic familiar una selecció de les millors obres de 
teatre a càrrec de companyies teatrals d'arreu. 
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Setembre 
 
Trobades Xarxa: 
 
- Trobada de programació: Durant el mes de maig es realitza una trobada on es parla 
d’espectacles nous i en cartellera, es quadren els calendaris per a la programació de les 
poblacions i es realitza la contractació dels espectacles per a la temporada següent (que sol ser 
coincident amb el curs escolar). 
Manresa,  
 
- Trobada de tardor: Aquesta trobada o Festa de Tardor es realitza durant el mes de novembre 
on s’hi poden veure espectacles i activitats locals, així com es parla també d’aspectes tècnics i 
de programació. 
  
- Trobades territorials: No tenen una data ni temporalització fixa. L’objectiu facilitar 
l’apropament i el contacte de tots els Grups Xarxa per tractar temes que necessiten una 
especial atenció, més específica per les seves característiques. Normalment s’aprofita per 
parlar de temes administratius, econòmics, de programació i de funcionament que afecten 
molt directament els Grups. És un bon moment per que els representants dels Grups exposin i 
plantegin dubtes i problemes. 
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4. Pressupost  
 
 

 


