
Esperança 19-21 
Telèfon 93 752 99 90 

Fax 93 752 99 98 

08330 Premià de Mar 

http://premiademar.cat 

e mail: info@premiademar.cat 

NIF: P0817100A 

Serveis Personals de Participació Ciutadana 
 

Programació Anem al teatre curs 2013-2014 

 

14 d’octubre de 2013 

El Príncep Feliç 

A càrrec de la companyia Baldufa 

Adreçat als alumnes de Cicle Mitjà 

Lloc: Espai l’Amistat 

 

 
 

El Príncep Feliç és la història d’una majestuosa estàtua que domina una ciutat. Aquesta 

havia estat un Príncep amb una vida fàcil i luxosa, completament despreocupat del que 

passava més enllà dels murs del seu castell. Ara resta lligat a aquella escultura immòbil i 

sumptuosa, banyada en or i amb pedres precioses. Però ara ja no és feliç. Des del seu 

privilegiat turó, pot observar la misèria de bona part dels habitants de la ciutat, la pobresa 

que abans desconeixia, ara es converteix en el seu dolor i cada nit plora carregat d’impotència 

per no poder ajudar-los. 

Un dia, una oreneta que passa per la ciutat de camí cap a Àfrica, es refugia als peus de 

l’estàtua per passar-hi la nit. Quan veu la tristesa d’aquesta es compadeix i accedeix a ajudar-

la, tot i sabent que no té gaire temps, l’hivern ja és aquí i ha d’emigrar cap a les terres càlides 

on les companyes l’esperen. 

L’oreneta, guiada pel Príncep, va arrencant tots els materials preciosos que el recobreixen per 

portar-los a les persones que ho necessiten. 

Una lliçó d’humanitat, d’amor i de generositat 

 
Premi a la Millor Adaptació Teatral, Fira de FETEN, Gijón, Espanya, 2012 
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10 de febrer de 2014 

Els tres óssos 

A càrrec de la companyia l’Estaquirot Teatre 

Adreçat a alumnes d’Educació infantil 

Lloc: Espai l’Amistat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS TRES ÓSSOS, és una recreació del conte de La Rínxols d’or. La història original, 

segurament molt coneguda per la majoria, es basa en aquest personatge i la seva 

aventura. En la nostra versió, l’accent dramàtic recau en la vida dels óssos, que en 

passen a ser els principals protagonistes. 

Els nostres óssos es dediquen a recollir fruites del bosc per fer melmelada. L’aventura 

comença quan l’ós petit, tot sol i per primer cop, emprèn un llarg viatge per anar a 

buscar mel. Amb l’ajuda dels animals que viuen al bosc va trobant el camí i un cop 

aconseguida la seva missió torna content cap a casa. 

Quan arriba l’hora de fer el dinar, preparen una bona sopa i mentre esperen que es 

refredi, surten a passejar. Quan són fora es presenta la Rínxols d’or, una noia molt 

tafanera i trapella, que acaba alterant l’harmonia familiar. 

L’escenografia es construeix a partir d’unes caixes de fusta que es van obrint, desplegant 

i transformant a la vista del públic, per mostrar els diferents espais on transcorre la 

història: la casa, la fàbrica de melmelada i el bosc. Uns personatges ben definits i una 

música creada per il•lustrar el conjunt, contribueixen a fer d’aquest, un espectacle 

absolutament dinàmic i atractiu.  
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10 de març de 2014 

Codi Postal 00 

A càrrec de la companyia Engruna Teatre 

Adreçat als alumnes del Cicle Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tres carteres que treballen a l’oficina de Codi Postal 00 ens mostraran un dia qualsevol 

en aquesta peculiar oficina de correus, on arriben cartes i paquets molt especials de tots 

els racons del món. 

Tres actrius, amb l’ajut de nens/es del públic, escenifiquen situacions divertides en un 

espai escènic original i enginyós, en un espectacle ple de poesia visual. 

I un cop finalitzat l’espectacle… els espectadors podran enviar i rebre una carta! 
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