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Trobada d'Unima Catalunya
Dissabte 6 d'abril durant tot el matí, a La Marineta
La delegació d'Unima Catalunya, Unió Internacional de la Marione-
ta, realitzarà la trobada anual de les companyies titellaires i profes-
sionals de les arts escèniques durant la Mostra Internacional de 
Titelles de Mollet. 

Membres del Comitè Executiu d'Unima Internacional i directors de 
festivals internacionals de titelles a nivell nacional, es desplaçaran 
a Mollet per formar part de la Mostra i de la trobada d'Unima.

Exposició de llibres 
d’arts escèniques dels titelles
Del 15 de març al 7 d'abril, Biblioteca Can Mulà
La Biblioteca Can Mulà ens ensenyarà en una petita exposició, la seva 
col.lecció de llibre vinculats a les arts escèniques dels titelles 
(marionetes, titelles, construcció...)
Aquesta exposició estarà compartida amb la petita col·lecció de 
documents i llibres que té la companyia molletana Galiot Teatre i que 
ha anat adquirint aquests darrers 25 anys.
La Biblioteca, per a l'ocasió, ha realitzat un treball de recerca anomenat 
"Titelles, vet aquí una vegada..." amb textos i imatges.

Els aparadors dels titelles
Del 22 de març al 7 d'abril
Inauguració el dia 22, a les 17 h, a la pl. Catalunya
Els comerciants de l'Associació de Botiguers de Mollet Centre i Galiot 
Teatre han preparat el 2n circuit pels aparadors del centre de la ciutat.
Més de 50 caixes ompliran els diferents aparadors, on trobareu 
diferents personatges i escenes de contes...
Recull en qualsevol de les botigues participants un targetó i contesta 
la pregunta que et faran els titelles durant la teva visita als aparadors. 
Aconsegueix també un segell a cadascuna de les botigues participants.
Porta el targetó emplenat a La Marineta i obtindràs una xapa de la 
col·lecció del Mollet Mullat (la mascota de la Mostra de Titelles).

Aparadors:
Flavià Joiers / Joieria Venus / Kukades / Angulo Calçats / Issim / 
Benetton / Marga / Llaminadures el Fax / Egosistema / Mama Lloca / 
La Marineta.

Exposició de marionetes 
de la Cia. Jordi Bertran
Del 22 de març al 7 d'abril, a La Marineta (consulta l’horari*) 

Inauguració el dia 22, a les 18 h
Presentació oficial de la 7a Mostra Internacional de Titelles de 
Mollet i tot seguit inauguració de l'exposició.
En Jordi Bertran ha cedit un conjunt de marionetes construides en el 
seu taller artesà. Aquestes marionetes han viatjat pels principals 
festivals internacionals de titelles de tot el món. Veurem personat-
ges coneguts i la seva tècnica de manipulació.

El Passeig dels titelles
Del 2 al 7 d'abril
Els balcons del carrer Barcelona s'ompliran, un any més, d'uns 
trenta titelles de grans dimensions que donaran la benvinguda a 
la ciutat. Els carrers i places s'ompliran d'espectacles.

Els titelles 
visiten les 
escoles bressol
Del 2 al 10 d'abril
Galiot Teatre visitarà les escoles 
bressol i l’Escola d'Educació 
Especial Can Vila, amb un clàssic 
dels contes, "En Patufet".
En Patufet ha volgut ajudar als 
seus pares, però un petit ensurt 
l'ha dut a la panxa d'un bou. 
Però tranquils, que els nens ens 
ajudaran a cantar la cançó. Segur 
que en Patufet se'n sortirà.

* Horari de La Marineta: 
- de dll. a dv. de 15.30 a 21.30 h / dss. de 10 a 14  h i 16 a 20 h
- tancat del 25 de març al 2 d’abril
- dies 6 i 7 d’abril, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h

Activitats de la M�tra
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La VII Mostra de Titelles tornarà ben aviat a omplir 
carrers i places molletans amb la màgia dels titelles, 
que és la màgia dels contes, del món imaginat i possible, 
del món amable i del somni, de l’art de les paraules, les 
veus i els gestos més expressius.

És màgia, però també és, naturalment, una aposta de 
ciutat, resultat de la voluntat compartida entre Galiot 
Teatre i l’Ajuntament per tenir una gran mostra de 
titelles a Mollet. Vull agrair molt sincerament al Jordi i 
la Meritxell, les ànimes d’aquest projecte però també 
els organitzadors i dinamitzadors d’aquest espectacle, 
tota la gran feina que fan per acostar-nos a l’especial i 
bell llenguatge dels titelles i de tot el seu món.

La Mostra és una aposta de ciutat: d’aquí la seva conso-
lidació, any rere any, com a projecte de ciutat, ja que hi 
trobem el món de la restauració treballant per acollir 
tots els visitants que tindrem amb el menú dels titelles; 
els comerços, muntant els aparadors amb elements de 
la Mostra i creant un atractiu itinerari que permeti 
conèixer més coses sobre el món dels titelles; les pastis-
series, amb la galeta del Mollet Mullat, o el món educa-
tiu, amb uns espectacles itinerants per totes les escoles 
bressol i Can Vila.

La Mostra també és molt important per la projecció que 
implica: tant per la seva consolidació en l’ampli mercat 
de les mostres de titelles, com per la seva capacitat 
d’atreure companyies de tot l’Estat i d’Europa, com per 
la seva presència enmig d’un públic fidel. I per això 
també em plau destacar la col·laboració aquest any del 
Club Súper 3, que ha entès la importància i la gràcia de 
la Mostra i se l’ha fet seva per fer-la arribar a tots els 
súpers.

Dies primaverals de cultura i art escènic: des del dia 22 
de març, que veurem començar les activitats, fins al 
dia 7, Mollet serà la gran capital dels titelles, dels 
contes, de la música, les veus i els gestos de la mà 
d’unes criatures tan extraordinàries com són els titelles.

Us convido a gaudir d’un programa extens, de qualitat 
indiscutible, per a tots els públics, grans i petits. Molts 
carrers i places de Mollet s’ompliran de somriures, de 
rialles, de poesia, d’artesania. De cultura, en definitiva, 
que és el llenguatge més universal per fer créixer les 
persones i els pobles i per construir progrés, coneixe-
ment i comprensió de tot el que ens envolta.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde

DIVENDRES  5 d’abril

Presentació

18 h. Plaça Catalunya

Cercavila 
inaugural 
amb el Mollet Mullat
El Mollet Mullat us vol convidar 
personalment 
a formar part de la cercavila. 
Necessitem molts voluntaris 
per aixecar els grans peixos.

18.15 h.  Plaça Prat de la Riba

Inauguració de 
la 7a Mostra 
Internacional de Titelles

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
Familiar

18.30 h. Plaça Prat de la Riba

En Bernat el pescador
Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès-Barcelona)
En un petit poble de pescadors anomenat Maror, un bon dia tenen un gran 
ensurt. El seu fons marí acaba convertit en un gran abocador i els peixos 
disfressats amb deixalles donaran una gran lliçó a en Bernat el pescador i al seu 
poble. Una història que pretén sensibilitzar als infants amb el reciclatge i el 
respecte al medi ambient.
Tècnica de manipulació: titelles de tija / Idioma: català / Durada: 50 minuts 

19.30 h.  Mercat Vell

Inauguració de Cal Titella
Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants
i visita a l’exposició de Galiot Teatre
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*Aforament limitat

DISSABTE  6 d’abril

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
Familiar

Altres passis:  dissabte a les 16.30 h 

Altres passis:  dissabte a les 17 h 

Altres passis dissabte de 16.30 a 20 h

PREU TITELLA

1€

ENTRADA

1€

PREU 

2,5€

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
Familiar

Durant tot el dia. C. Sant Vicenç

Parades de titelles d’artesania
Durant tot el dia. Parc de les Pruneres

Tiovivo per als més petits
T'agradaria pujar en un cavall fet amb material reciclat?  

Durant tot el dia.  Mercat Vell

Cal Titella
Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants 
Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès-Barcelona)

De 10.30 a 12.30 h. Parc de les Pruneres

Taller de titelles de tija
Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès-Barcelona)
Vine, retalla i emporta't a casa el teu titella. 
Construiràs el Mollet Mullat.

D’11 a 14 h. Parc de les Pruneres
Instal·lació de gran format  (passis de 20 minuts)

Lorcarra y Maderas de vivir
Cia. Títeres Cuatrocaminos (Madrid/Barcelona)

Dins d’una carpa, una guitarra i un mini escenari serviran per presentar ç
petites històries amb titelles de fusta.

Tècnica de manipulació: Titelles de tija superior, tecla, manipulació directa
Idioma: castellà / Durada: 20 minuts (passis)

11h (1r passi). Biblioteca Can Mulà 

The tall tale of Mr. Punch
Cia. Ronan Tully (Irlanda)

Mr. Punch és un personatge mandrós, descarat i picaresc 
que farà el que sigui per seguir dormint. Un antiheroi que sempre 
es veu immers en esbojarrades i estrambòtiques situacions de les 
quals se’n surt aguditzant l’enginy. Un espectacle de titelles de guant 
tradicionals amb música original en directe, 
i una oportunitat per veure una versió moderna d’un clàssic popular.

Tècnica de manipulació guant
Idioma: anglès, català i castellà / Durada: 50 minuts
Edat a qui va dirigit: A partir de 5 anys

11.30 h (1r passi). Plaça Catalunya
Estrena a Catalunya

Macianet del canyot
Cia. Circ de la Safor (Potries-València)
El vell Amand, titellaire de Milparres, arriba pels camins amb el seu teatret 
per representar una antiga història. Una “comèdia estrident” heretada 
d´una generació a una altra des de temps arcaics. L’ajudarà a contar-la un 
titella, una figura grotesca i irònica que elaborarà amb uns pocs elements 
al seu abast i al que anomenarà  Macianet del Canyot. Macianet s’haurà 
d’enfrontar a la maldat d’un pervers carnisser i a l’espantosa figura de la 
mort, per  poder salvar el seu tresor més preuat: l’amor de Felisandra.
Tècnica de manipulació: Taula i guant
Idioma: català / Durada: 50 minuts

*Places limitades

Gratuït amb el carnet 
del super3

Gratuït amb el carnet 
del super3
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*Aforament limitat

*Aforament limitat

DISSABTE  6 d’abril

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
+3 anys

PÚBLIC
+2 anys

Sinopsi pàgina 4 / Altres passis: dissabte a les 11 h 

Altres passis:  dissabte a les 17.30 h 

Sinopsi a la pàgina 4 / Altres passis: dissabte d’11 h a 14 h

12 h (1r passi). La Marineta 

El jardí de l‘avi
Cia. Animamundi Teatre (Maià de Montcal-Girona)
L’avi viu en un lloc ple de coses que ningú no vol. Durant el 
dia es dedica a recollir i endreçar llaunes, plàstics, vidre i papers. 
Durant la nit somia amb un gran jardí ple de coses que 
tothom vol. Un dia coneix la Bambalina.
Enmig de les escombraries hi troben un conte, però 
quina llàstima, hi falten algunes pàgines! Mai sabran com acaba. 
O potser hi ha alguna manera d’esbrinar-ho… 
la Bambalina té una idea!
Tècnica de manipulació: Ombres xineses i titella bunraku
Idioma: català / Durada: 50 minuts 

12.45 h . Plaça Prat de la Riba

El vestit nou
Cia. Rocamora Teatre (Barcelona)

Dos joglars, comediants i titellaires de l’edat mitjana, ens expliquen la història 
de dos bons teixidors i sastres catalans que hauran d’emigrar i després d’un 
llarg viatge, acabaran per fer un vestit “molt especial” a un presumit Empera-
dor de terres llunyanes. Un vestit que, segons ells, només pot veure la bona 
gent i la més intel·ligent, doncs esdevé invisible als ulls de la gent dolenta i 
ximpleta.

Tècnica de manipulació: marionetes de fil
Idioma: català / Durada: 1 hora

16.30 h (2n passi). Biblioteca Can Mulà

The tall tale of Mr. Punch
Cia. Ronan Tully
Tècnica de manipulació guant
Idioma: anglès, català i castellà / Durada: 50 minuts
Edat a qui va dirigit: A partir de 5 anys

ENTRADA

1€

ENTRADA

1€

De 16.30 a 20 h. Parc de les Pruneres
Instal·lació de gran format  (passis de 20 minuts). 
Estrena a Catalunya

Lorcarra y Maderas de vivir
Cia. Títeres Cuatrocaminos (Madrid/Barcelona)
Tècnica de manipulació: Titelles de tija superior, tecla, manipulació directa
Idioma: castellà / Durada: 20 minuts (passis)

De 17 a 20 h. Rambla Fiveller
Instal·lació de participació lliure

Titeretú
Cia. Itinerània (Tona - Barcelona)
Titeretú són 5 mans gegants de titellaire construïdes en ferro i fusta amb 
les seves entranyes de mecànica bàsica a la vista. El públic deixarà de ser 
només un espectador per convertir-se en el protagonista: el titella! Utilitzant 
el cos com a única eina, els participants resoldran jocs d’equilibri, precisió 
i coordinació.
Tècnica de manipulació: Marionetes de fil humanes
Idioma: sense text / Durada: 3 hores

Gratuït amb el carnet 
del super3

Gratuït amb el carnet 
del super3
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*Aforament limitat

*Aforament limitat

DISSABTE  6 d’abril

ENTRADA

5€

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
+ 3 anys

ENTRADA 3€
SOCIS XARXA 

MOLLET GRATIS

PÚBLIC
de 4 a 9 anys

PÚBLIC
Adult

PÚBLIC
+3 anys

Sinopsi a la pàgina 4 / Altres passis: dissabte a les 11.30 h 

Sinopsi a la pàgina 4 / Altres passis: dissabte a les 12 h 

22 h. Mercat Vell

L’alè dels fils
Cia. Jordi Bertran (Barcelona)
L’alè dels fils és un divertit espectacle que omple 
cada racó de l’escena d’un virtuosisme inusual fruit de molts 
anys de treball. D’alt l’escenari hi prenen vida un seguit de marionetes 
on cada articulació, control, politja, palanca o contrapès han estat 
construïts per assolir una perfecció que emocioni l’espectador.
Estructurat sota la fórmula del cabaret, a L’alè dels fils, la veu i la 
música actuen com a conductor de l’entramat d’històries que 
teixeixen els fils dels personatges: cada història una escena, cada 
escena un impuls, un anhel, que dóna vida i moviment a cada
marioneta. Un espectacle visual on la música en viu, el moviment, els 
petits conflictes i la poètica del gest són els fils que cohesionen un 
espectacle de nivell internacional.
Tècnica de manipulació: Marionetes i objectes (boletes de pòrex)
Idioma: català / Durada: 1 hora
Obsequi de galetes i vi bo

17 h (2n passi). Plaça Catalunya
Estrena a Catalunya

Macianet del canyot
Cia. Circ de la Safor
Tècnica de manipulació: Taula i guant
Idioma: català / Durada: 50 minuts

17.30 h (2n passi). La Marineta 

El jardí de l‘aviardí del meu avi
Cia. Animamundi Teatre
Tècnica de manipulació: Ombres xineses i titella bunraku
Idioma: català / Durada: 50 minuts 

18 h. Sala Fiveller
Espectacle de La Xarxa

Pau. La vida de Pau Casals
Cia. Forani Teatre (Albinyana - Tarragona)
Un nen com qualsevol altre anirà descobrint 
el món des dels seus ulls d’infant. Però la música 
el desperta i ja sap què vol ser de gran. 
Tot i això, no serà fàcil i ho haurà de deixar tot per 
un somni. Una història màgica, emotiva i tendra que ens 
acostarà als fets més rellevants de la vida de Pau Casals a través 
de la seva obra artística i humana. Un clam a la pau.
Tècnica de manipulació: Bunraku i tija
dioma: català / Durada: 50 minuts

19 h.  Plaça Prat de la Riba

Gúlliver, al país de Lil·liput
Cia. Centre de Titelles de Lleida  (Lleida)

Gúlliver naufraga i cau presoner dels pobladors de Lil·liput. Ell se’n guanya la 
confiança i l’amistat fins al punt d’esdevenir l’heroi del poble, foragitant les 
disputes i les guerres entre Lil·liput i Belfuscú i propicia l’esperit de concòr-
dia i de cooperació d’ambdós pobles.

Tècnica de manipulació: Titelles de taula
Idioma: català / Durada: 55 minuts

ENTRADA

1€

Gratuït amb el carnet 
del super3

Gratuït amb el carnet 
del super3



Pinta el
Mollet

Mullat!

18.30 h. Plaça Prat de la Riba

En Bernat el pescador
Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès-Barcelona)
En un petit poble de pescadors anomenat Maror, un bon dia tenen un gran 
ensurt. El seu fons marí acaba convertit en un gran abocador i els peixos 
disfressats amb deixalles donaran una gran lliçó a en Bernat el pescador i al seu 
poble. Una història que pretén sensibilitzar als infants amb el reciclatge i el 
respecte al medi ambient.
Tècnica de manipulació: titelles de tija / Idioma: català / Durada: 50 minuts 

19.30 h.  Mercat Vell

Inauguració de Cal Titella
Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants
i visita a l’exposició de Galiot Teatre
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Dibu�a
el que més
t’agrada 

de la
M�tra!

Si vols que el teu dibuix es projecti 
a les pantalles del parc de les Pruneres, 
lliura'l al Punt d'informació de la Mostra 
(pl. Catalunya).
 
Omple la següent informació:

Nom:

Edat:

Municipi:
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*Aforament limitat

DIUMENGE 7 d’abril

PREU TITELLA

1€

ENTRADA

1€

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
Familiar

Sinopsi a la pàgina 4 / Altres passis: diumenge de 16 a 18.30 h

Altres passis: diumenge a les 16.30 h

Durant tot el dia. C. Sant Vicenç

Parades de titelles d’artesania
Durant tot el dia. Parc de les Pruneres

Tiovivo per als més petits
T'agradaria pujar en un cavall fet amb material reciclat?  

Durant tot el dia. Mercat Vell

Cal Titella
Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants 
Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès - Barcelona)

De 10.30 a 12.30 h. Parc de les Pruneres

Taller de titelles de tija
Cia. Galiot Teatre (Mollet del Vallès - Barcelona)

D’11 a 14 h. Parc de les Pruneres
Instal·lació de gran format – passis de 20 minuts

Lorcarra y Maderas de vivir
Cia. Títeres Cuatrocaminos (Madrid/Barcelona)

Tècnica de manipulació: Titelles de tija superior, tecla, manipulació directa
Idioma: castellà / Durada: 20 minuts (passis)

11h (1r passi). Biblioteca Can Mulà

El guinyol – Artur i Blancaflor
Cia. Pengim-penjam (Vacarisses - Barcelona)

Malgrat que avui ens trobem a l'era d’Internet, la distància 
física entre persones és més gran. El guinyol és un intent 
de recuperar aquesta proximitat. En aquest espectacle 
la comunicació entre els titelles i el públic és directa: els nens 
viuen tant la història que participaran activament.
Artur està enamorat de la princesa, però al ser un simple 
servidor no té accés al seu amor. La princesa, que és molt coqueta, s’ha 
comprat un mirall màgic i aquest li ha dit que és molt lletja. Desconsolada 
cerca els serveis d’un bruixot. Aconseguirà Artur desfer l’encanteri? Seran 
feliços i menjaran anissos?

Tècnica de manipulació: guant / Idioma: català / Durada: 50 minuts

11.30 h . Plaça Catalunya

La Flor Romanial
Cia. Titelles Naip (Vic - Barcelona)
Un rei ferit d’una cama no troba solució al seu problema. Els metges li aconse-
llen una frega amb la flor romanial.
Trobar la flor és l’objectiu dels tres fills del rei. El que la trobi serà l’hereu del 
reialme. En Bernadet, el fill petit, amb l’ajut d’una àliga aconsegueix trobar-la, 
però el germà gran, per enveja i per aconseguir ser el nou rei, mata al seu 
germà. En l’arenal on hi ha enterrat el petit dels germans i creixen unes 
magnifiques canyes. Un pastor es construeix una flauta amb una d’elles i al 
fer-la sonar es descobreix tot l’entrellat.
En Bernadet és rescatat sa i estalvi i coronat com a nou rei del país.

Tècnica de manipulació: teatre d’objecte de sobre taula
Idioma: català / Durada: 50 minuts

PREU 

2,5€

*Places limitades

Gratuït amb el carnet 
del super3

Gratuït amb el carnet 
del super3



*Aforament limitat

*Aforament limitat

*Aforament limitat

DIUMENGE 7 d’abril

PÚBLIC
Familiar

PÚBLIC
+3 anys

PÚBLIC
+2 anys

Sinopsi a la pàgina 4 / Altres passis: diumenge d’11 a 14 h

Altres passis: diumenge a les 17 h

ENTRADA

1€

12 h (1r passi). La Marineta 
Espectacle musical pensat per als més petits

Boîte à Cric!
Cia. Patrick Mathis (Chatuzange - França)
Un personatge original repara les joguines trencades 
i abandonades de la seva botiga. Les arregla, les col·lecciona, 
a vegades n’inventa d’altres...  Són veritables escultures sonores 
com els cavallets de conills, la torre de caixes de Meuh, 
l’orquestra de caixes de música, l’orgue de girafa! 
Patrick Mathis proposa un divertiment musical al país dels sons de la infante-
sa. A partir d’aquest material sonor composa una música graciosa i tendra a la 
vegada, sorprenent per la seva forma i tranquil·litzant 
pels seus accents melòdics. 
Tècnica de manipulació: teatre d’objectes
Idioma: francès/català / Durada: 40 minuts

12 h. Parc de les Pruneres a Prat de la Riba
Espectacle itinerant

Cavalls de Menorca
Cia. Tutatis (Cornellà de Llobregat)
Una visió personal de la celebració menorquina que recrea l´animalitat 
primitiva del cavall i recupera el pes de la tradició en una representació 
Contemporània. Un espectacle de carrer, únic i original que no et deixarà 
indiferent.
Tècnica de manipulació: titelles de tija gegants

13 h. Plaça Prat de la Riba

El rusc de la Melinda
Cia. La Closca (Barcelona)
La Melinda és una abella obrera que cada matí surt a collir el nèctar més dolç 
de les flors. El Viloví és un abellot i  ben aviat li arriba el seu trist destí: la 
reina és a punt de néixer i haurà de fer el vol nupcial i… morir. 
Però tenen una gran idea: es construeixen un rusc petit però molt acollidor, 
per a ells dos sols. Tot va bé fins que un dia ben a prop, planten unes fileres 
de flors precioses, iguals i perfectes; semblen soldats vestits de flors…

Tècnica de manipulació: Titella de guant i de tija
Idioma: català / Durada: 50 minuts

De 16  a 18.30 h. Parc de les Pruneres 
Instal·lació de gran format – passis de 20 minuts

Lorcarra y Maderas de vivir
Cia. Títeres Cuatrocaminos (Madrid/Barcelona)
Tècnica de manipulació: Titelles de tija superior, tecla, manipulació directa
Idioma: castellà / Durada: 20 minuts (passis)

ENTRADA

1€

PÚBLIC
Familiar

Sinopsi a la pàgina 7 / Altres passis: diumenge a les 11 h 

Sinopsi a la pàgina 8 / Altres passis: diumenge a les 12 h

PÚBLIC
+2 anys

ENTRADA

1€

16.30 h (2n passi). Biblioteca Can Mulà

El guinyol – Artur i Blancaflor
Cia. Pengim-penjam (Vacarisses - Barcelona)

Tècnica de manipulació: guant
Idioma: català / Durada: 50 minuts

17 h (2n passi). La Marineta 
Espectacle musical pensat per als més petits

Boîte à Cric!
Cia. Patrick Mathis (Chatuzange - França)
Tècnica de manipulació: teatre d’objectes
Idioma: francès/català / Durada: 40 minuts
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Gratuït amb el carnet 
del super3

Gratuït amb el carnet 
del super3

Gratuït amb el carnet 
del super3



foto dels mollets
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En cas de pluja, els actes de la Mostra es faran a:

Mercat Vell           Sala Fiveller

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

Per només 1€ pots berenar les galetes del Mollet Mullat 
que trobaràs al punt d'informació de la Plaça Catalunya.

Els pots trobar als forns i pastisseries:
Forn de Sant Vicenç.  C. Barcelona, 9                     
Pa i Cafè de L’Àvia.  C. Gaietà Vinzia, 68
Forn pastisseria Prat  
Pl. Major, 9 / C. Gaietà Ventalló,  7-9 / C. Roger de Llúria, 46
Fleca Llargués. C. Jaume I, 74
Pastisseria Lorena.  C. Francesc Macià, 53 / Anselm Clavé, 2 

DIUMENGE 7 d’abril

PÚBLIC
Totes les edats

PÚBLIC
De 2 a 6 anys

17.30 h. Plaça Catalunya

La cigala i la formiga
Cia. La petita brownie (Barcelona)
Aquesta és la història de la Gala, una simpàtica cigala cantant a qui treballar, 
no li agrada massa! La formiga Miga , l’abella Bella i el ratolí Serafí ajudaran a 
la Gala i li faran veure que treballar i cantar és possible!! El treball, l’amistat i 
el saber compartir són presents  en aquesta versió de la coneguda faula. 
Espectacle amb música de Les quatre estacions de Vivaldi.

Tècnica de manipulació: taula
Idioma: català /Durada: 45 minuts

18.30 h. Plaça Prat de la Riba

Cloenda de la Mostra Internacional 
de Titelles de Mollet

18.45 h. Plaça Prat de la Riba

Qvàntvm
Cia. Toni Zafra (Barcelona)
Es mostren les tècniques emprades per marionetistes de segle XVIII fins 
al segle XX. Aquests menuts personatges, escriuen el seu propi guió 
expressant-se amb el seu veritable llenguatge: el moviment.

Tècnica de manipulació: marioneta de fil
Idioma: català /Durada: 50 minuts

El barrabum final de la Mostra

No t'ho perdis!

Tuiteja durant la Mostra!
amb el hashtag  #mitmo

Per a més informació: www.molletvalles.cat
o segueix-nos al Twitter @ajmollet
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menú infantil
Plat combinat: 
Macarrons,
pit de pollastre arrebossat 
i croquetes casolanes

Postres, pa i beguda

menú adult
Primer

Amanida de llagostins 
amb vinagreta de taronja

Torrada amb pernil 
i formatge de cabra

Segon 

Combinat de botifarres 
amb mongetes del ganxet

Lluç fresc i calamars a la romana

Postres, pa i beguda

menú infantil
Primers

Canelons casolans
Espaguetis a la bolonyesa

Segons
Botifarra a la brasa

Escalopa de llom

Postres, refresc o aigua

menú adult
Primers

Canelons  casolans
Amanida de la casa

Mongetes de Santa Pau saltejades
amb cansalada

Segons
Botifarra a la brasa

Secret de porc a la brasa
Bacallà a la llauna

Postres, pa i beguda

   

menú infantil
Macarrons a la bolognesa 

     Fingers de pollastre fregits amb patates

            Gelat   

                 menú adult 
Mc Diablo (hamburguesa)
Farcellets de tonyina fresca 
amb maionesa de wasabi

Tomàquet raf amb ventresca i ceba tendra 
La nostra russa
Patates braves

Fricandó de vedella
Cargols sis sentits

Crema catalana o trufes amb nata

Beguda, postres i pa

C
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o
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el V
allès

Tel. 93 593 08 21
w

w
w

.restaurantb
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P
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ra, 42 - 08100 M

o
llet d

el V
allès

Tel. 93 570 05 46

P
ere R
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o

n, s/n - 08100 M
o

llet d
el vallés 

Tel. 902 933 742

menú infantil
Primers

Sopa de caldo amb fideus i pilotetes
Espaguetis amb tomàquet i formatge

Segons
Hamburguesa amb patates

Lom a la graella amb patates

Gelat variat o flam de la casa

menú adult
Primers

Musclos al vapor o la marinera
Amanida mesclum amb formatge 

de cabra i nous
Sopa de peix i marisc

Espaguetis a la bolonyesa

Segons
Entrecot a la planxa o rocafort
Peus de porc a la nostra salsa

Bacallà amb forn de tomàquet 
i muselina d’all a la mel

Postres de la casa i begudes

La llar 
d’en Tariel

Sis sentitsBeumala

Cal
Guardab�c

PREU DEL MENÚ 

INFANTIL
 8 €

PREU DEL MENÚ 

ADULTS
12 €

MATEIX PREU
PER A TOTS

ELS RESTAURANTS
IVA INCLÒS

Menú
dels titelles
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Tel. 667 562 507

R
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Tel. 570 10 12

menú infantil
Primer plat

Tallarines bolognesa o carbonara
Canelons casolans de pollastre

Segon plat
Escalopa de vedella amb patates
Croquetes casolanes de pollastre 

amb guarnició
Aigua, refresc i postre

 

menú adult
Primer plat

Paella marinera
Tallarines bolognesa

Canelons casolans de pollastre
Mongetes pintes de León amb xoriço picant

Amanida de formatge de cabra amb vinagreta
de mòdena i mel

Sopa de ”cocido” amb �deus i ou dur

Segon plat
Carrillera de vedella al vi d’oporto

Secret ibèric amb guarnició
Peus de porc a l’estil de Casa Gerardo

Ous fregits al “capote”
Rap espaterrat amb patates palla

Aigua, vi, pa i postre

menú infantil
Primers
Fideuà 

Còctel de gambes

Segon
Bacallà amb mouselina

Postres, vi, aigua, gasosa i cafè

menú adult
Primer

Macarrons

Segon
Escalopa

Postres i begudes

menú infantil
Primers

Macarrons a la bolognesa

Segon
Escalopa a la milanesa

Postres, pa i aigua

menú adult
Primer

Canelons de carn
Amanida catalana
Pinya amb pernil

Segon
Pollastre al forn

Bistec a la planxa
Lluç a la planxa

Postres, pa, vi amb gasosa i agua

Menú
dels titelles

Ebano

Ca la Leo

Casa Gerardo
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Hotel Ibis: www.ibis.com/mollet Hotel Catalan: www.hotelcatalan.com Hotel Sidorme: www.sidorme.com
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Els hotels de la ciutat oferiran preus especials 
durant la celebració de la Mostra de Titelles.

Consulteu els preus als webs:

Durant tot el diumenge, els establiments del centre
de la ciutat romandran oberts!

PREU DEL MENÚ 

INFANTIL
 8 €

PREU DEL MENÚ 

ADULTS
12 €
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Ajuntament Església

MERCAT VELL

C-17A BARCELONA A GRANOLLERS

PL. MAJOR

LA MARINETA

BIBLIOTECA CAN MULÀ

SALA
FIVELLER

PL. CATALUNYA
PL. PRAT
DE LA RIBA

Casa Gerardo
Llar d’en Tariel

restaurant

Sis Sentits
restaurant

Cal Guardabosc

Ebano

restaurant

restaurant

restaurant

Ca la Leo
restaurant

Beumala
restaurant

Església

MENÚ
TITELLES

Espectacles itinerants:

Instal.lació: dissabte tarda

Passeig dels titelles

Espais de la mostra
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L’ORGANITZA: AMB EL SUPORT:

Bodega Sagalés

Producció i direcció artística:
GALIOT TEATRE

Direcció: Jordi Monserdà

Cap de producció: Meritxell Serrats

Oficina tècnica de la Mostra:

www.galiotteatre.com
mostratitelles@galiotteatre.com

Tf: +34.935.935.743

                       

Emissora oficial:       

Televisió:

COL.LABORADORS I AGRAÏMENTS:

PATROCINADOR D’HONOR:

PATROCINADOR D’HONOR:

Associació de Comerços i Bars 
Parc de les Pruneres

1   Flavià Joiers
C. Berenguer III, 12

2  Joieria Venus
C. Berenguer III, 22

3 Kukades
C. Berenguer III, 36

4 Angulo calçats
C. Berenguer III, 42

5  Issim
C. Berenguer III, 50

6  Benetton
Rambla Balmes, 7

7  Marga
Pl. Catalunya 6

8  Llaminadures el Fax
C. Ramón Casas, 3

9  Egosistema
C. Gaietà Ventalló, 25

10  Mamà Lloca
C. Gaietà Ventalló, 42

Per a més 
informació

www.molletvalles.cat
TEL. 900 10 20 91


