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Amb la col·labo-
ració de voluntaris
del FIT S’ AIXECA EL TELÓ

Els dies especials ho són més quan es compar-
teixen. Aquest mes de setembre, se celebra a
Cerdanyola la festa de l’escena infantil i juvenil:
el FIT Festival arriba a la desena edició. I nosal-
tres, ho festegem demanant records i opinions.
Els podreu trobar a la revista que teniu a les
mans i també triar entre el munt d’espectacles i
cercaviles que el FIT us proposa. 

“A
Cerdanyola rebem la tardor

amb la màgia del circ. De la
mà de Bambalina podrem

gaudir en família d’una oferta
teatral de qualitat per a

infants i joves. Aprofiteu l’o-
casió. Que no us ho expli-

quin!

Carles
Escolà
Alcalde de
Cerdanyola
del Vallès

Helena Solà 
Regidora de Cultura 

de Cerdanyola del
Vallès 

S’AIXECA
EL TELÓ

“Sempre
m’han agradat els espectacles de

circ o de màgia, uns espectacles que
normalment associem als infants, però

que cada vegada més estan pensats per al
públic adult. 

El FIT Festival que organitzen Bambalina i
l’Ajuntament de Cerdanyola té aquesta

particularitat, ens porta els millors
espectacles per a infants per tal que

els puguem gaudir tots i totes.

Isabel Arias
Presidenta de la
Fundació Xarxa 

“La difu-
sió de la cultura a tra-
vés de les arts escèni-

ques és un dels nos-
tres objectius i la nos-

tra col·laboració en el FIT
una bona manera d’assolir-

lo.

“El FIT
és el resultat d’un esforç

col·lectiu que ha tingut molt
bona resposta per part del públic

familiar. Esperem que
el gaudiu molts

anys més! 

Rosa Maria Soler
Presidenta del grup
Bambalina 3
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“Els espectacles
familiars són propostes que conviden els

infants a fer volar la imaginació i, per tant, a
plantejar-se coses. Que es faci a

Cerdanyola el FIT és important, lluït i
profitós. El públic infantil cerda-

nyolenc és un públic agraït.
Tinc el record d’haver rebut

molt bon feed-back sem-
pre que he actuat a

Cerdanyola.  

Pepi
Moliné, Josefina

Segú, Maria Castellano
Voluntàries de Bambalina i
regidores del FIT

Fèlix Heras 
Pallasso i metge

“El FIT és una
manera estimulant de començar

el setembre: acaba una feina feta
amb il·lusió i comença una gran pro-
posta de festa per als petits, joves i

famílies. Esperem que sigui per molts i
molts anys més! Són deu edicions
d’il·lusió, màgia i espectacles per

als infants i ,també, per a nos-
altres.  

Sora
(13
anys) 
i Seyna 
(11 anys)
Espectadores 
del FIT

“El
que més ens agrada del FIT

són els espectacles de carrer i,
sobretot, l’ambient de festa
que aquests dies hi

ha per tota la
ciutat.

“M’agrada
buscar els millors especta-

cles, de disciplines diferents,
perquè els infants de

Cerdanyola i comarca en
gaudeixin i se’ls desper-

ti l’amor pel
teatre.   

Núria Pladevall
Programadora de
Bambalina

La revista oficial 
del Festival
Internacional 
de Teatre Infantil 
i Juvenil, FIT

Idea original Judit
Josa Producció 
TOT Cerdanyola i
Judit Josa Disseny
de maqueta Natàlia
Margarit Col·labo-
ració en el disseny
Sergi Vera Textos
JJR Fotografia
FITPortada Núria
Fortuny i Playgrafic. 
Il·lustració Pitu
Álvarez Correcció
Eva Rodríguez Ollé
Impressió
Anman

Dipòsit legal
B-36.438-2010
Difusió
5.000 exemplars,  
distribuïts a
Cerdanyola del
Vallès, Ripollet,
Barberà del Vallès i
Sant Cugat del
Vallès

“El FIT és el gran
aparador de la cultura i la
festa infantil i una opor-
tunitat per gaudir de la
ciutat amb els més
petits de casa.  

Xavi Olivé
President de
Cerdanyola, comerç i
serveis 
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L’animació musical és la gran especialitat de la companyia Roger Canals.
Enamorats del jazz més clàssic, presenten a la plaça d’Abat Oliba l’espec-
tacle Viatjazz a Nova Orleans, una explosió de grafit i música per a una
festa rodona i especial. Prepareu-vos per a un concert que trenca tòpics!

Roger Canals ha format part de bandes de swing i dixieland. Tot aquest
bagatge i patrimoni musical l’ha transferit a la companyia d’animació, que
ara té un estil i un segell sonor propi. Ho podreu experimentar en el concert-
espectacle que tanca el segon dia el FIT. A mig camí entre el teatre de carrer i
la jam session, Canals ens explica el fet musical a través d’un diàleg amb un
dels exponents de l’art urbà, el grafit. Una simbiosi perfecta entre dos llenguat-
ges, música i pintura, per iniciar un viatge al bressol del jazz. Acompanyats
amb el so de clarinet, banjo, trompeta i contrabaix, deixeu-vos introduir en un
món desconegut per a molts infants.  

Musical 
amb pintura en viu
Català
Tots els públics

DIA I HORA
Dissabte 24
a les 20.00 h

DURADA 75’

LLOC 
Plaça d’Abat Oliba

Entrada gratuïta 

FITXA ARTÍSTICA:
Direcció Roger Canals  Músics Roger Canals Parellada, Daniel Lévy, Joan Pinós, Juli Aymí i Jay Wallis Graffiter Werens
Producció RCProduccions (2003) / Cia. Roger Canals 

www.ciarogercanals.com

VIATJAZZ 
A NOVA ORLEANS

10 edicions és una xifra rodona per fer festa grossa. Desitgem que
visqueu uns moments genials amb els dos espectacles de la plaça
d’Abat Oliba. Música i circ per celebrar plegats i en família la fita.    

CIA. ROGER CANALS 
(CATALUNYA)

AL VOSTRE AIRE!

Un viatge explosiu  a Nova Orleans, bressol del
jazz, amb clarinet, banjo, trompeta i contrabaix 

Fi de festa

dissabte!



“Un espectacle de circ. La màgia de l'espectacle. L'emoció
del risc. L'art dels pallassos. La incredulitat de la màgia. La
por de l'equilibrista. Un torrent d'escenes. Una cascada d'i-
maginació. Un riu d'encara més impossibles.” Cap d’aquests
ingredients podien faltar en l’aniversari del FIT, que celebra
10 edicions amb una vela al centre de Cerdanyola.

Dos pallassos arriben amb les butxaques plenes de circ, per bui-
dar-les a la pista i carregar-les de riures. Són dos personatges
intemporals, dos pallassos de llarg recorregut, que us proposen
un espectacle carregat d’emoció i humanitat. Com en una peça
musical, té un principi i un final, i grans moments de tensió,
emoció i força. Ho podreu viure durant dos dies i en quatre fun-
cions, és l’estrena especial 10 edicions del FIT. 
Música, pallasso, equilibris d’objectes sobre objectes, rola bola,
hula-hoops, màgia, i instruments de vent, corda, percussió! , tot
això forma part de la nova aventura del Circ Xic. La llarga expe-
riència i trajectòria de la companyia avala “una proposta  atrevi-
da, una posada en escena acurada, una oferta impecable i una
selecció immillorable. Tot de collita pròpia i amb DO d'originali-
tat.” Sense que els calguin padrins, els dos artistes diuen  que el
Teatre de funàmbuls farà vibrar a petits i grans. 

Un espectacle de circ còmic 
en carpa rodona

Circ-Clown
Català
Tots els públics

DIA I HORA
Dissabte 24
a les 12.00 h i a les
17.00 h
Diumenge 25
a les 12.00 h i a les
17.00 h

DURADA 50’

LLOC 
Plaça d’Abat Oliba
Carpa

Espectacle 
de pagament

FITXA ARTÍSTICA:
Idea original Ton
Muntané i Dani Tomàs
Direcció Tàtels Pérez
Intèrprets / Clowns Dani
Tomàs i Ton Muntané
Música Variada i en viu

TEATRE DE
FUNÀMBULS
CIRC XIC
(CATALUNYA

ESTRENA

10a edició FIT

www.circxic.com
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120’
Tots els públics
Taller Pl. Ateneu Sense text

ANIMALADES
Katakrak

Les dades bàsiques de totes les funcions, endreçades per ordre
cronològic, perquè pugueu fer-vos el vostre horari FIT. Preparats
per triar i remenar!

MAC
Can Domènech

HORA A HORA

Hora

ESPECTACLE
Companyia  

PÚBLIC 
Gènere Durada

LLOC IDIOMA
Procedència

DIVENDRES 23 DE SETEMBRE

20.00 60’
+3 anys
Teatre musical

Teatre Ateneu
Funció inaugural

DISSABTE 24 DE SETEMBRE

11.00 120’Tots els públics
Taller Pl. Ateneu Sense text

11.30
El MIRALL DE LES FORMI-
GUESPupella-Noguès

12.00

ANIMALADES
Katakrak

¿DÓNDE VAN LOS GLO-
BOS?  Assemblea Teatro 60’

+3 anys
Teatre musical Teatre Ateneu

50’
+3 anys
Titelles i ombres

12.00
RATS!
Campi qui pugui 60’

Tots els públics
Cercavila

Pl. Alzines -
Pl. Abat Oliba Català

CARPA
Pl. Abat Oliba12.00 TEATRE DE

FUNÀMBULS Circ Xic 50’+2 anys
Circ-clown

Català

17.00
TEATRE DE
FUNÀMBULS Circ Xic 50’

+2 anys
Circ-clown

CARPA
Pl. Abat Oliba

18.00
MOBY DICK
GoraKada 55’

+6 anys
Teatre Teatre Ateneu

19.00 60’Tots els públics
Passacarrers

Pl. Ateneu -
Pl. Abat Oliba Música

BATÚCAMELA
Batúcamela

20.00 75’Tots els públics
Musical Pl. Abat Oliba Cat. - músicaVIATJAZZ A NOVA

ORLEANS Roger Canals

17.30 40’
MAC
Can Domènech

18.00 60’
Tots els públics
Cercavila

C. Santa Maria -
Pl. Abat Oliba

17.00

¿DÓNDE VAN LOS GLO-
BOS? Assemblea Teatro 

RATS!
Campi qui pugui

Interiors (amb
entrada)
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espectacles Interiors
(amb entrada)

espectacles exteriors
(gratuïts)

40’
+3 anys
Teatre d’ombres

MAC
Can Domènech

Català
CAT-SUÈCIA

El gegant Dum-Dum i la
petita Tulipa Animamundi 18.30

Castellà-Italià
ITÀLIA

Castellà-Italià
ITÀLIA

Català
FRANÇA

MAC
Can Domènech

12.30 El MIRALL DE LES FORMI-
GUESPupella-Noguès

50’+3 anys
Titelles i ombres

Català
FRANÇA

Castellà
PAÍS BASC

Català

Català

Català
CAT-SUÈCIA

El gegant Dum-Dum i la
petita Tulipa Animamundi 

+3 anys
Teatre d’ombres
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VENDA ANTICIPADA: 
Des del dia 12 de setembre a l’Ateneu de
Cerdanyola del Vallès (carrer de la Indústria,
38) De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de
17 a 21 h, dissabtes de 10 a 13 h

Paradeta dijous 8 de setembre, al jardí del
Museu d’Art (MAC). A partir de les 18 h
Celebració de la 10a edició i tastet de tea-
tre. Venda d’entrades anticipades amb
obsequis  i per la compra de més d’un
espectacle el regal FIT/Cultura

Diumenge 18 de setembre farem promo-
ció a la Fira de l’Esport del parc del
Turonet Venda d’entrades anticipades
amb obsequis i per la compra de més d’un
espectacle el regal FIT/Cultura. Sorteig
d’un mes gratuït de curs de dansa a l’esco-
la Somnis de Dansa  

PREU: 
ENTRADA GENERAL: 
anticipada 5, 50 euros; taquilla 6,50 euros 
ENTRADES INFANTILS: 
anticipada 3,50; taquilla 4,50 euros
SOCIS BAMBALINA: 
anticipada 2 euros; taquilla 3 euros  
Gratuït per a menors de 2 anys 

Entrades a taquilla el mateix dia de la
funció als espais d’actuació. Les taquilles
estaran obertes una hora abans que
comenci l’espectacle. 

INFORMACIÓ DEL FIT FESTIVAL:  
Per telèfon: al 93 591 41 33, de dilluns a diven-
dres. Per Internet: cerdanyola.cat/fitcerdanyola.
També ens podeu seguir a través de
facebook.com/Fitcerdanyola i amb l’etiqueta
#FitCerdanyola

17.00

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE

11.00

11.30

12.00 PETE&PAT
Bigolis Teatre

60’Tots els públics
Cercavila

CARPA
Pl. Abat Oliba

Català

12.00 TEATRE DE
FUNÀMBULS Circ Xic 50’+2 anys

Circ-clown

C. Santa Maria -
Pl. Abat Oliba

Català

Teatre Ateneu12.00 ZAQUIZAMÍ
Roberto G. Alonso 

60’+6 anys
Dansa

Sense text

18.00

19.00
VALENTINA 
Forani Teatre 50’

+4 anys
Titelles - clown

Teatre Ateneu Català

18.00

17.00

50’
+2 anys
Circ-clown

CARPA
Pl. Abat Oliba Català

TEATRE DE
FUNÀMBULS Circ Xic 

Pl. AteneuGLOBOFLEXIA
GAAC 120’

Tots els públics
Taller Català

45’+2 anys
Titelles

MAC
Can Domènech

CatalàDINS LA PANXA DEL
LLOP De paper

Pl. Ateneu
PINZELLADES
GAAC

120’Tots els públics
Taller Català

Pl. Abat Oliba -
Pl. Ateneu60’

Tots els públics
Passacarrers Música

LA SIRENITA
La Canica 45’

+6 anys
Titelles

MAC
Can Domènech

60’
Tots els públics
Cercavila

C. Sant Martí -
Ateneu Català

PETE&PAT
Bigolis Teatre17.30

BATÚCAMELA
Batúcamela

VENDA D’ ENTRADES

Castellà
MADRID
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Nou espectacle 
de jazz teatre 

 

15 d’octubre
· 19 hores · 

 

 

 

 

15

a l’Ateneu 
alldanyola del V  Vallèsde Cer

e d’octubr
· 19 es ·  hor

 

 

e

allès



FIT FESTIVAL. ANEM AL TEATRE!

ANEM AL TEATRE!

El muntatge que inaugura el FIT s’inspira en textos 
i melodies del cantautor i actor Renato Rascel, molt
popular als anys cinquanta i seixanta del segle passat.

A qui no se li ha escapat mai un globus de petit? El cantant 
i còmic italià Renato Rascel ja ho cantava a final dels anys
seixanta: els globus són allò que s’escapa de les mans dels
nens.  L’espectacle ¿Dónde van los globos?, del grup italià
Assemblea Teatro de Torino, s’inspira en  les poètiques can-
çons de Rascel. Temes dedicats al món de la infància i que
potser escoltaven els vostres avis, amb arranjaments
moderns, enllacen aquest deliciós musical. Profund com les
mateixes cançons del popular cantautor, l’homenatge esde-
vé una pinzellada de color en una època grisa i alhora una
exaltació de la paraula i un himne a l’elegància.

Teatre
musical
Castellà 
cançons en italià
+ 3 anys

DIA I HORA
Divendres 23
a les 20.00 h
Dissabte 24
a les 12.00 h

DURADA 60’

LLOC
Teatre Ateneu
Espectacle 
de pagament

FITXA ARTÍSTICA:
Guió Renzo Sicco Direcció Giovanni Boni Interpretació Cristiana Voglino, Andrea Castellini i Paolo Sicco Música
Renato Rascel (cançons), Matteo Curallo (música i arranjaments), Paolo Milanesi (trompeta) Moviments coreogràfics
Antonella Dell’Ara Titelles Paolo Rogantin 

www.assembleateatro.com

Estrena
a l’Estat
espanyol

Aquí trobareu les propostes escèniques d’interior que més han
agradat en altres indrets i les que són estrenes a l’Estat. Hi ha
propostes d’Itàlia, França, Suècia, el País Basc i Catalunya. Totes
les actuacions de l’Ateneu i el MAC presentades una a una, per a
famílies com vosaltres, amb indicacions per anar fent boca. 

(DOVE VANNO
A FINIRE I
PALLONCINI)
¿DÓNDE VAN 
LOS GLOBOS?
ASSEMBLEA TEATRO 
DE TORINO (ITÀLIA)

Espectacle

inaugural

13



14

Marionetes, objectes, projeccions i un univers musical
dialoguen lliurement a El Mirall de les formigues, una
petita joia que evoca records i introdueix als infants
una visió poètica del temps. Amb independència dels
anys que tingueu, la bellesa del muntatge us deixarà
bocabadats!

Un titellaire rondinaire, un músic somniador i un manipu-
lador de fils són els guies d’un espectacle que parla del
pas del temps. Ho fa amb humor i frescor, i també, amb
certa malícia i impertinència.  Els haikus, una de les for-
mes de la poesia tradicional japonesa, impregnen de dol-
çor i raresa el traspàs del dia a la nit, de l’estiu a la tardor.
No espereu trobar una història, sinó un seguit de situa-
cions gràfiques, de bellesa excepcional que, de ben
segur, us evocaran records. 

Titelles 
i teatre d’ombres
Català
+ 3 anys

DIA I HORA
Dissabte 24
a les 11.30 h
i a les 12.30 h

DURADA 50’

LLOC 
MAC Can Domènech
(c. de Sant Martí, 88)

Espectacle
de pagament

FITXA ARTÍSTICA:
Guió Giorgio Pupella Joëlle
Noguès Direcció Joëlle Noguès
Manipulació Giorgio Pupella,
Victor Betti i Cyril Deguilhem
Composició musical Victor Betti
Concepció i realització vídeo
Pierre Noguès Disseny de llums
Myriam Bertol Il·luminació
Cyrielle Labarbe  Escenografia
Delphine Bailleul, Joëlle Noguès
i Giorgio Pupella Traducció al
català dels haikus Toni Rumbau
Coproduït per Companyia
Pupella-Noguès i Ciutat
d’Issoire, amb el suport de
Parvis, Scène Nationale, i del
Centre Cultural de Ramonville

(LE MIROIR AUX FOURMIS)
EL MIRALL DE 
LES FORMIGUES
PUPELLA-NOGUÈS (FRANÇA)

www.pupella-nogues.com

Haikú de titelles,
teatral i musical 
per a nens i nenes
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L’art de les
ombres i una 
història d’amistat
per superar la por

Teatre d’ombres
Català
+ 3 anys

DIA I HORA
Dissabte 24
a les 17.30 h
i a les 18.30 h

DURADA 40’

LLOC
MAC Can
Domènech (c. de
Sant Martí, 88)

Espectacle 
de pagament

www.animamunditeatre.com

FITXA ARTÍSTICA:
Guió Kerstin von Porat Direcció
Kerstin von Porat Interpretació
Emil Gutiérrez von Porat i
Kerstin von Porat  Veu narradora
Gemma G. Boix Música Kerstin
von Porat  Producció
Animamundi Teatre 

Una sala a les fosques, una pantalla, un focus que
projecta llum i entre la pantalla i el focus... siluetes,
objectes i textures. Us serà difícil no deixar-vos arros-
segar per la màgia de les ombres al museu de la llum.

Hi ha moltes maneres d’explicar contes i històries.  La
titellaire sueca, veïna de Barcelona, Kerstin von Porta,
ha escollit les ombres, un art oriental que li permet
transmetre emocions. Al Museu d’Art de Cerdanyola
(MAC), que és també el museu de la llum, us farà veure
la por com una energia nova i constructiva, amb la his-
tòria del gegant Dum-Dum i la petita Tulipa, amb la
màgia de les ombres. 
En Dum-Dum fa por perquè és gegantí. Com que els
altres no volen ser amics seus, els espanta. I els altres
aixequen muralles i es tanquen amb pany i clau. Fins
que un bon dia la petita Tulipa, la més petita de tots,
s’arrisca. Aquesta és una història d’amistat, tamisada
per la màgia de les ombres.  

(STJÄRNSGAN)
EL CONTE DEL
GEGANT DUM-DUM I
LA PETITA TULIPA
ANIMAMUNDI TEATRE
(CATALUNYA- SUÈCIA)



Amb més de 2.000 representacions a les espatlles i
nombrosos premis, la companyia basca Gorakada pre-
senta a l’Ateneu la seva última producció. Moby Dick
va merèixer el premi a la millor direcció Feten 2016.
Prepareu-vos per submergir-vos en una de les grans
obres de la literatura universal.

Seria absurd i fins i tot pretensiós traslladar la totalitat de
la novel·la de Herman Melville a l’escenari, opina el grup
Gorakada; si bé res els impedeix jugar amb la imaginació
per recrear els mars, els catxalots, els personatges i els
aventurers presents en aquesta obra mestra de la litera-
tura. N’han captat tota la immensitat de l’original.  El
muntatge aborda dues formes de veure la vida: la de l’a-
venturer Ismael, que gaudeix dels plaers del mar, i la del
capità Ahab, un home turmentat que, per sentir-se satis-
fet, ha de vèncer la natura.  Com ja sabeu, el desig de
venjança del capità contra la balena blanca, Moby Dick,
conduirà la tripulació a la desgràcia. Els elements escè-
nics, el ritme, l’humor, la música —acordió i violí, en
directe— , la bona interpretació i, en especial, les paraules
de Melville us faran navegar, a petits i grans, per les ones 
de les grans tragèdies.  

Teatre
Castellà
+ 6 anys

DIA I HORA
Dissabte 24
a les 18.00 h

DURADA 55’

LLOC 
Teatre Ateneu 
(c. de la Indústria, 38)

Espectacle
de pagament

FITXA ARTÍSTICA:
Guió Gorakada- Julio
Salvatierra Direcció Ana Peres
Ajudant de direcció José Carlos
García Interpretació Aritza
Rodríguez, José Cruz
Gurrutxaga i Eriz Alberdi
Música Fran Lasuen (direcció,
composició i interpretació violí)
i Unai Laso (acordió diatònic i
composició) Il·luminació Javi
Ulla  Escenografia i atrezzo Javi
Tirado Estructura Eskenitek
Vestuari Ikerne Jiménez
Producció Alex Díaz

MOBY DICK 
GORAKADA 
(PAÍS BASC)

www.gorakada.com

Imprescindible 
per als que vulguin 
enrolar-se de 
mariners i per a qui 
li agradi el teatre
d’excel·lent factura
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Premi
Feten 2016

i finalista
millor
espectacle

infantil Max

2016
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Pinochio és engolit per la balena, les set cabretes i la
Caputxeta per un llop i el Patufet us crida des de la panxa
d’un bou. Dibuix i música en directe acompanyen la represen-
tació d’un tema reiterat dels contes clàssics en un preciós tea-
tret de paper. Tot el que hi passa s’amplia en una pantalla,
perquè gaudiu de tots els detalls. Pareu esment en les titelles
de paper, típiques dels anys cinquanta.

Obriu bé els ulls i pareu les orelles! És hora de dinar, i cadascú
s’espavila com pot per omplir la panxa. No s’hi val a badar. Un
seguit d’accidents, malentesos i enganys fan que fins i tot els
animals més espavilats acabin a la panxa d’algun company de
fatigues.
Dins la panxa del llop és un espectacle de paper que us transpor-
tarà als boscos, mars i deserts més inversemblants per oferir-vos
un retrat de la cadena alimentària amb un toc d’humor i molta
música. Cançons originals i fetes a mida que teixeixen un relat
sorprenent i divertit, il·lustrat amb teatre d’ombres, teatrins de
paper i titelles de cartró. 
Després de ser representada al Mini Grec, la crítica n’ha destacat
l’enginy, la bona costura de la dramatúrgia i la preciositat de
titelles i decorats. “Un gaudi per compartir”, han publicat.  

Titelles 
Català
+ 2 anys

DIA I HORA
Diumenge 25
a les 11.30 h

DURADA 45’

LLOC 
MAC Can Domènech
(c. de Sant Martí, 88)

Espectacle
de pagament

FITXA ARTÍSTICA:
Guió De paper Direcció
Eudald Ferré
Manipulació Joan Alfred
Mengual i Núria Lozano
Música Núria Lozano
(composició i adaptació
de les cançons) i Joan
Alfred Mengual Dibuix
en directe Joan Alfred
Mengual Disseny de
llums i so De paper, Oriol
Rafí i Francesc Puig
Escenografia i titelles
Joan Alfred Mengual
Producció De paper

DINS LA PANXA
DEL LLOP
DE PAPER (CATALUNYA)

www.depaper.cat

Un concert 
narratiu amb
titelles de paper

Estrena       
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Torna a
Cerdanyola 
un dels referents
de la dansa 
a Catalunya 
i a Espanya

Dansa
Sense text
+ 6 anys

DIA I HORA
Diumenge 25
a les 12.00 h

DURADA 60’

LLOC
Teatre Ateneu (c. de
la Indústria, 38)

Espectacle 
de pagament

www.ciarobertogalonso.com

FITXA ARTÍSTICA:
Guió i direcció Roberto G.
Alonso Interpretació Anita
Àstrid, Borja Fernández i Laura
Marsal Il·luminació  Tony
Murchland So  Carles Cors
Escenografia Roberto G. Alonso,
Tony Murchland i Víctor Peralta
Vestuari  Roberto G. Alonso i
Víctor Peralta Fotografia Art
Estudi i Manuel Pérez Disseny
gràfic Marta Viladrich Producció
Roberto G. Alonso

Si us va agradar Simplicissimus, Zaquizamí, la nova
producció de Roberto G. Alonso us arribarà al cor.
No només gaudireu de les arts de la dansa, el movi-
ment i l’escena; a la sortida, tindreu tema per parlar
a casa en família.

L’any 2012, la companyia de dansa-teatre Roberto G.
Alonso ja es va posar a la butxaca els espectadors del
FIT amb el seu Simplicissimus. En la desena edició del
Festival presenta Zaquizamí. Tres actors-ballarins
donen vida als estris que han quedat oblidats en aquell
racó ple d’andòmines que hi ha sempre a totes les llars.
Aquest racó s’anomena zaquizamí.  En l’espectacle, es
troba al fons del passadís, té tres prestatges mal
col·locats, una porta amb pany i clau i un endoll que no
funciona. Cada cop que s’apaga el llum, els seus habi-
tants —que no es veuen, però hi són— fan una festa
plena de jocs i somnis. Ells es pensen que no ho sap
ningú…  La proposta esdevé un cant a la diversitat, a la
solidaritat i a l’esperit de superació: us serà fàcil com-
partir reflexions familiars perquè l’obra fa un paral·lelis-
me entre els objectes vells que s’arraconen i les perso-
nes que es queden marginades. Teatre que alimenta!

ZAQUIZAMI
ROBERTO G. ALONSO
(CATALUNYA)

Espectacle

seleccionat per

la temporada

2016-2017 del

Teatre Nacional

de Catalunya      



Ampolletes d’aigua, palanganes, esponges i altres
objectes qüotidians recreen el fons marí en aquesta
suggerent i premiada adaptació del conte de Hans
Christian Andersen. 

"Més enllà de l'horitzó, a alta mar, l'aigua és d'un blau tan
intens com els pètals més blaus d'un bell blauet i clara
com el cristall més pur, però és tan profunda que cap
àncora arribaria mai a tocar el fons (...) Allà és on viuen els
habitants de la mar... " Aquesta és la carta de presentació
d’un espectacle que captiva d’entrada amb una suggerent
proposta plàstica.  En aquesta ocasió, a més, la sireneta
no haurà de renunciar a la seva naturalesa ni al do més
preuat, la veu, per deixar-se endur per la marea de l'amor. 

Titelles 
Castellà
+ 6 anys

DIA I HORA
Diumenge 25
a les 18.00 h

DURADA 45’

LLOC 
MAC Can Domènech
(c. de Sant Martí, 88)

Espectacle
de pagament

FITXA ARTÍSTICA:
Guió Pablo Fernando Vergne,
a partir del conte de Hans
Christian Andersen  Direcció
Pablo Fernando Vergne
Interpretació Eva Soriano i
Alicia Fernández  Il·luminació
Ricardo Vergne Escenografia i
titelles Ricardo Vergne i Eva
Soriano Producció La Canica

SIRENITA
LA CANICA (MADRID)

www.lacanicateatro.com

20

Premi
Feten 2016

al millor
espectacle

de titelles
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Titelles - clown
Català
+ 4 anys

DIA I HORA
Diumenge 25
a les 19.00 h

DURADA 50’

LLOC
Teatre Ateneu 
(c. de la Indústria,
38)

Espectacle 
de pagament

www.foraniteatre.com

FITXA ARTÍSTICA:
Guió i direcció Forani Teatre
Interpretació Enric Rovira i Arnau
Colom Il·luminació i so  Pau Josa
Escenografia Enric Rovira i Arnau
Colom Vestuari  Núria Subietes
Producció Forani Teatre i
Festival de Titelles TOT

Titelles, teatre, mim, joc clownesc, objectes i música
en directe configuren un espectacle gestat en terres
tarragonines i amb esperit artesanal.

Benvenuto alla Pizzeria Allegretto! Valentina, la filla
del cuiner, voldria acariciar els núvols i tocar els estels.
Com molts infants, el seu somni és volar. Gràcies als
consells del pare Giuseppe, d’uns divertits ratolins i
d’una sàvia cigonya descobrirà  que, per aconseguir els
somnis, l’ingredient indispensable és l’alegria. La com-
panyia Forani Teatre, especialitzada a cuinar els espec-
tacles de forma artesanal i a mesclar titelles-objectes i
música en directe, us serveix una història sobre la
valentia d’intentar l’impossible.

VALENTINA
FORANI TEATRE
(CATALUNYA)



Collserola

ANAR AL TEATRE, JUGAR,
COMPRAR, MENJAR...

Escenaris exteriors,
sortides de cercaviles o
espais de joc FIT

Mercats municipals

Escenaris interiors:�
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La Petanca

AL BELL MIG DE 
CERDANYOLA

Al setembre,
Cerdanyola del
Vallès és terra
d’infants des
dels anys 80 del
segle passat,
quan va acollir
les primeres
mostres de tea-
tre infantil de
Rialles. 

El FIT continua la
tradició, presen-
tant espectacles
en tres espais del
centre urbà i en
carrers i places
de l’entorn. Les
distàncies són a
mida de les pas-
ses dels petits
espectadors i
discorren per
carrers segurs,
fets amb criteris
d’urbanisme
amable i plens
de serveis. 

Els eixos comer-
cials, per on pas-
sen moltes de les
cercaviles, estan
plens de botigu-
es i establiments
de restauració,
perquè, durant la
vostra estada a
la ciutat no us
falti res. 
Més informació
d’on podeu men-
jar, a les pàgines
28 i 31.
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RATS! 
CAMPI QUI PUGUI (CATALUNYA)

Cercavila
Català / flauta
Tots els públics

DIA I HORA
Dissabte 24
a les 12.00 h 
i a les 18.00 h

DURADA 60’

LLOC 
Itinerant
Matí: pla de les
Alzines - plaça de
l’Abat Oliba
Tarda: carrer de
Santa Maria - plaça
de l’Abat Oliba
Espectacle gratuït

FITXA ARTÍSTICA:
Idea Jordi Pedrós Direcció Xavier Manuel Ruiz  Interpretació Albert Garcia, Jordi Pedrés,
Aitana Giralt, Marc Cartaña i Alicia Buil Disseny Joan Pena  Vestuari Goretti HerreroLe
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www.cqpproduccions.com

VIU L’ ESPECTACLE!
El teatre al carrer i les cercaviles us permetran explorar l’espai
de la ciutat amb uns altres ulls. Accediu a una nova dimensió,
feta de ritmes, de ball, de records de cinema i d’imaginació.

Només una persona pot endur-se aquesta plaga que ha pres la ciutat: un
flautista que arriba d’un país molt llunyà. Ara que, ben mirat, les quatre rates
semblen prou divertides! Basat en el conte tradicional El flautista d’Hamelí,
aquest espectacle itinerant de carrer és una versió gegant i gamberra de la
història, en la qual les rates fan de les seves amb tot allò que troben, seguint
les passes del flautista que les guia, des de les alçades, amb la  flauta.

Les rates han envaït Cerdanyola.
Apareixen de tot arreu: salten
dels arbres, surten de les clave-
gueres, de contenidors i es tro-
ben al bell mig del carrer a plena

llum del dia… No hi ha mata-rates
que serveixi. Un espectacle divertit,

dinàmic, visual i per a totes les edats.

Batucada
Música
Tots els públics

DIA, HORA
I LLOC
Dissabte 24
a les 19.00 h
Ateneu - plaça de
l’Abat Oliba

Diumenge 25
a les 18.00 h
plaça de l’Abat Oliba
- Ateneu

DURADA 60’
Espectacle gratuït

BATÚCAMELA (CATALUNYA) El grup de batucada de
Cerdanyola  animarà
l’ambient entre especta-
cles. Si us deixeu guiar
per la seva vitalitat, us
conduirà a actuacions
del FIT. De ritmes trepi-
dants, el grup ha esde-
vingut imprescindible en
les festes de carrer de
nombroses poblacions
del país, com el concurs
nacional de percussió As
de Repiques celebrat el
mes de maig passat a
Vilassar de Mar.

Premi
Drac d’or

2015 Fira de
Teatre de
Titelles de

Lleida

El grup local encara l’inici del curs amb una doble
actuació al FIT carregada d’energia després de
l’estiu i amb nous ritmes i espectacles preparats. 

www.
batucamela.cat



Espectacle

patrocinat 

NO US PERDEU EL 



Entre funció i funció, us convidem a experimentar en família
als tallers i espais de joc itinerant que el FIT munta a la plaça
de l’Ateneu. Enguany, a més, podrà emergir l’artista que por-
teu a dins. Per a nosaltres, jugar plegats és vital.

Espai lúdic i de joc / Tots els públics /
Sense text / Gratuït

DIA I HORA Dissabte 24. D’11 a 13 h i de 17 a
19 h DURADA 120’, entrada lliure LLOC plaça
de l’Ateneu

Els objectes que llencem s'han rebel·lat.
La companyia d’art de carrer Katakrak els
ha ajudat a escapar-se del trist destí de
ser abandonats. Del munt de ferralla n’ha
sortit una col·lecció de 25 jocs- escultures
i moltes preguntes.   
Us imagineu donant cireres a un cocodril?
Heu ajudat mai un elefant a regar flors
amb la seva trompa? Us heu convertit
mai en un abella perduda en un camp de
flors? Si tot això us sona  estrany però us
sembla divertit és que ja teniu el “mono”
de L'animalada a dins. Per treure'l només
hi ha una solució. Jugueu?

L’ ANIMALADA
KATAKRAK (CATALUNYA)

Taller / Tots els públics / Català/ Gratuït

DIA I HORA Diumenge 25. D’11 a 13 h i de 17 a
19 h DURADA 120’, entrada lliure LLOC plaça de
l’Ateneu

Si sou creatius de mena i enginyosos, la
doble proposta de Gaac us encaixa com l’a-
nell al dit. Al primer dels tallers, el matí de
diumenge, uns monitors us animaran a expe-
rimentar diferents tècniques pictòriques
(aquarel·la, tremp, collage, mural...) sobre
quadres de gran format. Al final del taller,
segur que us atreviu a crear, de forma
col·lectiva o individual, veritables obres d’art.
A la tarda, al segon taller, us proposen que
aprengueu a fer divertides figures de formes
bàsiques amb globus. Us imagineu un conill,
un gos o una espasa fets amb les vostres
pròpies mans? Visca la creativitat! 

PINZELLADES I
GLOBOFLEXIA
GAAC (CATALUNYA)
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www.katakrak.com www.gaac.info

VIU L’ ESPECTACLE!



Dos elegants ciclistes condueixen pels carrers de Cerdanyola un tàndem
que empeny un “pianoman”. El músic va tocant animades melodies mentre
circulen pel carrer, però, quan l’artefacte fa parada, el piano es transforma
en un teatret de titelles.

Si passegeu pels carrers del centre dos ciclistes d’una altra època us cridaran
l’atenció. Les seves accions sense paraules, acompanyades per la música d’un
pianista, rememoren el cine mut i els primers dibuixos animats. Aquesta és una
proposta plena de comicitat, amb petites escenes i un ritme trepidant, bus-
quen interactuar amb el vianant. Quan s’aturin, tindreu ocasió de contemplar
les aventures de Pete & Pat, una llebre nerviosa i un buldog tranquil,  que pro-
tagonitzen situacions absurdes. Tot plegat conforma un espectacle àgil i molt
divertit, ideal per seguir en la jornada de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.

Teatre de carrer
Català / piano
Tots els públics

DIA I HORA
Diumenge 28
a les 12.00 h 
i a les 17.30  h

DURADA 60’

LLOC
Itinerant. Matí: carrer
de Santa Maria -
plaça de l’Abat Oliba
Tarda: carrer de Sant
Martí - plaça de
l’Ateneu

Espectacle gratuït

www.
bigolisteatre.com

PETE & PAT
BIGOLIS TEATRE
(CATALUNYA)

FITXA ARTÍSTICA:
Idea Bigolis Teatre   Interpretació Arnau Colom, Ignasi Llorens i Jordi Martí



ALASKA
Passeig d’Acàcies, 9
93 691 90 53

• Plat combinat
d’escalopetes de
pollastre arrebossa-
des, ou ferrat i pata-
tes fregides
• Gelat
• Aigua o refresc
Preu: 8,50 €
Vàlid fins a 14 anys.

.............................

CA L’ENRIC
Passeig de
Cordelles,2
93 5 11 6 1 57

• Plat combinat
d’escalopetes de
pollastre arrebossa-
des, ou ferrat i pata-
tes fregides
• Gelat
• Aigua o refresc
Preu: 8,50 €
Vàlid fins a 14 anys.
.............................

CAL PINTXO
Carrer de Sant
Ramon, 154
93 586 37 61

• Plat combinat de
patates fregides,
croquetes de pollas-
tre cassolanes i boti-
farra
• Gelat
• Beguda
Preu: 8 €
.............................

CAP I CUA
Passatge de
Llorer,15
93 580 96 35

• Macarrons 
ecològics amb salsa
de tomàquet 
• Bacallà fregit amb
o sense maionesa o
hamburguesa ecolò-
gica amb patates
• Gelats de la casa o
tall de pastís 
Preu: Menú, 10 €   

CINNAMON
Santa Anna, 60
93 580 92 96

• Macarrons bolo-
nyesa
• Fingers de pollastre 
• Postres variades
• Beguda
Preu: 9.50 €
.............................

EL CAVA
Sant Francesc, 35
93 691 79 46

• Macarrons 
o pasta fresca 
a la bolonyesa
• Pit de pollastre
arrebossat
• Postres i refresc
Preu: 8 €

• Canelons de la
casa gratinats
• Escalopa 
de vedella 
a la milanesa

• Postres i refresc
Preu:  9 €
.............................

EL VIEJO ROBLE
Altimira, 26
93 692 11 58

• Espaguetis
a la bolonyesa o 
canelons de carn
• Escalopes de 
pollastre arrebossa-
des o calamars 
a la romana
• Cucurutxo 
de gelat i beguda
Preu: 12 €
.............................

EL RACÓ 
DE LA PLAÇA
Plaça de Sant
Ramon, 1
93 691 10 21

• Canelons o pizza 
de pernil 

FEM NYAM, NYAM!
Els més petits teniu dret a un menú FIT i els més grans, a la  tertúlia al
voltant d’una taula. En aquests establiments de restauració, que s’han sumat
al FIT a través del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i
Barcelonès,  ofereixen  un menú especial per  a infants durant el  Festival.

28

MÉS FIT,
 10a edic

ió

Us ve de gust un gelat artesà? La XixoVic, una

gelateria històrica de la ciutat dels sants, visita

Cerdanyola pel FIT. Ho fa amb un carro ambulant

molt similar al de fa 70 anys, quan va començar la

producció. La “Xixuneta de bici“ ens va enamorar

al primer cop d’ull! Busqueu-la al voltant de la

carpa de circ de la plaça d’Abat Oliba i darre-

re les cercaviles. 

MÉS FIT, 
MÉS CULTURA

A Cerdanyola sempre ho tro-

bareu tot. Dissabte i diumenge,

comerços i establiments espe-

cialitzats que col·laboren amb el

FIT, munten paradeta al jardí

del MAC per mostrar serveis i

productes culturals exclusius

per als més petits.

Passa a la pàgina 31



Passa a la pàgina 31



www.maheso.com www.facebook.com/maheso @Maheso_news

Pol. Ind. La Ferrería - Avda. de La Ferrería 59/71 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona (Spain)

Tasta les nostres novetats!

ww moc.osehma.ww.ww



• Pit de pollastre arre-
bossat o 
botifarra a la brasa
• Aigua o refresc
Preu: 10 €, 1/2 menú:
6,50 €
.............................

LA PETANCA
Passatge dels
Codonyers, 6
93 511 60 08

• Dips de pollastre 
• Croqueta gegant de
pernil i patates palla
• Refresc o aigua
Preu: 7.50 €
.............................

LOS ABETOS
Passatge d’Orient, 4
93 692 11 48

• Sopa de galets o
arròs quatre delícies 

• Pollastre a la brasa 
o canelons de la iaia 
• Postres o gelat
i refresc o aigua
Preu: 10 €
.............................

MALAGRAPA
Santa Teresa, 13
93 594 88 73

• Macarrons, canalons o
croquetes de pollastre
• Escalopa amb pata-
tes o arròs, pollastre a
la planxa amb patates
o arròs, o hamburgue-
sa amb patates o
arròs
• Bola de gelat, flam
amb nata o iogurt
• Aigua o refresc
Preu: 7,95 €
.............................

PIZZERIA SOLE 

ROSSONERO
Ctra. de Barcelona, 171
93  580 33 46

Un plat per triar entre:
• Espaguetis a la bolo-
nyesa, pizza a escollir
o pit de pollastre a la 
milanesa. 
• Pa, beguda i 
postres de la casa
Preu: 9,80 €
.............................
PIZZERIA 
VIA CANA
Av. de Canaletes, 23
93 691 90 22

• Macarrons napolita-
na o bolonyesa, ous
estrellats amb pernil
ibèric prosciutto
• Bistec de vedella 
a la planxa, lluç 
a la planxa, o pit de 
pollastre a la planxa 

o arrebossat
• Gelat o iogurt 
• Aigua o refresc
Preu: 7 €
Vàlid fins a 12 anys.

.............................

REST. BAR GRAU
Sant Ramon, 180
93 580 84 81

• Macarrons, 
ensaladilla russa o
crema de carbassó
• Salsitxes amb
tomàquet, pit de
pollastre o croquetes 
• Gelat o fruita. 
• Pa i beguda
Preu: 9,50 €

Els dies del festival, 

en aquests restaurants, 

els nens i les nenes gaudireu

d’un tracte especial amb el

MENÚ FIT. 

Cerqueu el distintiu de

comerç col·laborador.
Amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i Barcelonès. 



FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL10ena edició

Dies 23, 24 i 25 de setembre del 2016       Cerdanyola del Vallès

ORGANITZEN:

AMB LA PARTICIPACIÓ DE: 

PATROCINEN:

COL·

Diumenge 18 de setembre farem promoció a la Fira de l’Esport del parc del Turonet. Venda d’entrades anticipades
amb obsequis i per la compra de més d’un espectacle el regal FIT/Cultura. Sorteig d’un mes gratuït de curs de
dansa a l’escola Somnis de Dansa  
Presencial, des del dia 12 de setembre a l’Ateneu de Cerdanyola (carrer de la Indústria, 38), de dilluns a divendres,
de 10 a 13 h i de 17 a 21 h, dissabtes de 10 a 13 h. Informació: 93 591 41 33 

VENDA ANTICIPADA D’ ENTRADES I PROMOCIONS:

LABOREN:

www.cerdanyola.cat/fitcerdanyola
facebook.com/Fitcerdanyola
#Fitcerdanyola

Cerdanyola del Vallès 
26, 27 i 28 de setembre del 2014

9è Festival 
 Internacional de 

 Teatre infantil  i  juvenil

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL10ena edició

Dies 23, 24 i 25 de setembre del 2016       Cerdanyola del Vallès

FESTIVAL INTERNACIONAL 
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