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Aconsegueix 
la bossa o gorra 

de la MITMO
bescanviant una entrada 
d’infant dels espectacles 

de la Sala Fiveller, del Centre 
Cultural La Marineta o de

les instal.lacions titellaires,
al Punt d’Informació.

(Només vàlid per a 
entrades d’infants)

Mollet del Vallès es prepara per viure, durant tot un cap de
setmana, una nova edició de la MITMO, la Mostra Internacional
de Titelles. Amb 16 anys d’història al darrera, l’esdeveniment
torna amb forces renovades per demostrar que és una de les
cites clau del nostre calendari anual. Un cop més, estem
convençudes que ho aconseguirà amb escreix.

Durant els dies 31 de març i 1 i 2 d’abril, l’art dels i les titellaires
arribades d’arreu prendrà els nostres carrers i espais públics per
mostrar-nos els seus espectacles. Molletans, molletanes i
visitants podran gaudir de 25 espectacles diferents repartits en
més de 60 representacions. El programa de la 16a edició guanya
en versatilitat, acollint un total d’11 tècniques de manipulació
que ens faran esdevenir, de nou, la capital dels titelles.

Podreu trobar condensada l’oferta de la MITMO en el programa
que teniu a les mans. Una publicació que dona fe de la vitalitat
de la mostra com a referent a Catalunya en el seu àmbit.
L’àmplia oferta d’aquest esdeveniment ha estat possible gràcies
a la il·lusió, esforç i tenacitat demostrada per Galiot Teatre,
fundadora d’aquest somni sostingut durant 16 anys
conjuntament amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

L’edició d’enguany compta amb la presència de 17 companyies
arribades de diferents punts del món. A les vingudes d’arreu de
l’Estat, s’hi sumen altres de més enllà, amb propostes de Bèlgica,
França, Suècia, Argentina i Itàlia. A totes elles els donem la
benvinguda i els agraïm la seva disponibilitat. També volem
agrair la implicació de la restauració i el comerç del municipi i,
molt en especial, la presència del públic que omple els
aforaments dels espectacles de la mostra.

L’esdeveniment torna enriquit amb els petits al·licients que li
afegeixen personalitat, com les galetes del Mollet Mullat, el dolç
elaborat pel taller de pastisseria del Centre Ocupacional del Bosc.
Us animem a tastar-les o a repetir, si és el cas. Aquesta iniciativa
ajuda a integrar-se laboralment a persones amb discapacitat
psíquica del nostre entorn.

Us convidem a apropar-vos a la Mostra Internacional de Titelles.
Gaudiu del món de creació i fantasia que, per uns dies, serà
protagonista dels nostres espais a través de putxinel·lis i
d’objectes animats. Emocioneu-vos, rieu i arribeu a creure, com
ho fa la canalla, en les històries més màgiques mai contades!

Una mostra més, la Mostra, d’orgull de ciutat

Mireia Dionisio Calé, alcaldessa
Mercè Pérez Piedrafita, regidora de Cultura

Durant els tres dies de la MITMO, trobaràs a la plaça Prat de la Riba 
el punt d’informació de la Mostra. Si passes pel Punt d’Informació podràs:

recollir el diari oficial amb tota la programació; 

comprar les galetes del Mollet Mullat;

bescanviar les entrades infantils dels espectacles de pagament 
per un obsequi;

recollir informació del patrimoni de Mollet (Museu Abelló, 
Casa del Pintor, Espai Natural de Gallecs, el Menhir...) 
i conèixer interessants propostes culturals!

Descobreix 
l’oferta turística 

de Mollet del Vallès al web
turisme.molletvalles.cat
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Segueix 
el recorregut 
per tots 
els aparadors
Recull, a qualsevol de les botigues 
participants, la targeta del circuit 
dels aparadors, que hauràs de 
segellar a cada botiga. 
Aconseguiràs la xapa 
de la nova col.lecció de la Mostra 
i podràs participar en el sorteig 
d’un titella (*).

Vols saber-ne més, 
d’aquests titelles?
De la mà de Jordi Monserdà, 
titellaire de Galiot Teatre, podràs fer 
un recorregut pels aparadors per 
conèixer curiositats, tècniques de 
manipulació, materials de construcció...
Tots els infants participants seran 
obsequiats amb una regal!
Ens trobarem a la plaça 
Prat de la Riba, el dimecres 
29 de març, a les 17.30 h.
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Activitats prèvies 
a la Mostra

Participa en 
el sorteig d'un 
titella de guant 
del Mollet Mullat
El sorteig es farà al Mercat Vell, 
el dimecres 29 de març, en finalitzar 
el recorregut dels aparadors.
(*) Recorda que per aconseguir 
un número per al sorteig, 
has d’haver emplenat la targeta
del circuit dels aparadors 
i portar-la a La Marineta.

El Mercat Municipal 
convida els titelles
DISSABTE 25 DE MARÇ, DE 10.30 A 12.30 h
Vine al Mercat amb els infants i tria un recorregut per 
buscar els titelles que s’amaguen a les parades. 
En acabar, t’obsequiarem amb la gorra de la Mostra.
...I A LES 12.30 h
primer espectacle de la 16a edició de la MITMO! 

Palla, fusta i pedra
La història de tres porquets que un bon dia es troben enmig 
d’un bosc quan arriba el fred. Cadascun decideix construir una 
casa de palla, fusta o pedra.
L’enemic és un llop; però no et preocupis perquè tothom 
sap com acaba aquesta història. Tots contents i el llop a l’olla.

Després del recorregut 
i l’espectacle, 
sorteig d’un titella 
del Mollet Mullat!

Els titelles visiten 
les escoles bressol
DEL 20 al 29 DE MARÇ
Galiot Teatre visitarà les 7 escoles bressol de la ciutat,
amb l’espectacle En patufet.

Als afores d'un petit poble de muntanya hi ha una masia on viu 
una família amb el seu fill, un fill molt petitet: en Patufet. Un bon 
dia, volent ajudar la mare i convençut que ningú el trepitjarà, 
decideix anar al poble a comprar safrà tot cantant: patim, patam, 
patum..., però al cap d'una estona comença a ploure i, aixoplugat 
sota d'una col, arriba el bou. Com acabarà aquesta història? 
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16a EDICIÓ

Del 20 de març al 2 d’abril
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Els aparadors
 Orquidia Flors
 Noelia Álvarez estilistes
 Farmàcia Vínzia
 Amaris Moda
 El Forn de l’Àvia
 Biopompas Mollet
 Sueños Matalassers
 Joieria rellotgeria Venus
 Fauna Tarrés
 Nautalia Viajes
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+ DE
  3 anys

Tots els
PÚBLICS

Passis cada
15 min

Aforament limitat

+ DE
  2 anys

Passis cada
20 min

Aforament limitat

DIVENDRES,  de 19 h a 20 h
DISSABTE, d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
DIUMENGE, d’11 h a 14 h i de 16 h a 18 h

Enmig de la plaça, un carrusel antic d’època. No porta 
cavallets, porta teatrets autòmats de titelles. Entra, seu, 
obre i manipula. El públic serà l’encarregat de donar vida 
als diferents contes universals amb mecanismes,

Instal·lació de gran format

Gratuït

1€1€

1€

Cia. La Closca      
El cargol Mossi i el cuc
PLAÇA PRAT DE LA RIBA

DIVENDRES, a les 18.15 h

Cia. Arawake
Titiriscopio 
Titelles de tija amb hologrames
PARC DE LES PRUNERES

Cia. Galiot Teatre
Giravolta titelles
Teatre d’autòmats
PARC DE LES PRUNERES

Passis cada
15 min

Aforament limitat

+ DE
6 anys

PARC DE LES PRUNERES
ESPAI D’INSTAL·LACIONS TITELLAIRES

El Titiriscopio és un teatre a la italiana (Teatre Principal de Burgos 
a escala 1.35), on es representen peces curtes de titelles i hologrames 
en directe. Té un aforament de 8 espectadors a través d’auriculars, 
tubs i miralls amb una perspectiva diferent de l’escenari des de cada 
visor, tal com ocorre en els teatres a la italiana. Un sistema 
de projecció d’hologrames conviu amb els titelles físics, generant 
una nova forma d’espectacle del segle XXI. Instal·lació per a espais
no-convencionals, especialment dissenyada per fer arribar el teatre 
a l’àmbit rural.

Tècnica de manipulació: titelles de tija amb hologrames
Idioma: castellà / Origen: Burgos

Tècnica de manipulació: 
titelles de guant i tija
Idioma: català
Durada: 40 minuts
Origen: Barcelona

El Mossi és un cargol que gairebé sempre està refredat i de mal humor. 
Una tarda, un cuc entremaliat, divertit i molt juganer li explica que es refreda 
perquè només surt de la seva closca quan ha plogut i l’anima a sortir més 
i a conèixer altres animalons com l’aranya i el borinot. Es fan amics i passats
uns dies apareix una preciosa papallona de colors…Cia. Galiot Teatre   

Arribada del 
Mollet Mullat!

PLAÇA PRAT
DE LA RIBA

DIVENDRES, a les 18 h

Instal·lació de gran format
Porticons d’una casa de pagès amb planxes antigues 
convertits en petits bancs de fuster. Tauletes de nit 
reciclades i un grapat de peces per muntar uns titelles 
molt peculiars amb cargols de fusta. L’infant serà 
constructor titellaire durant una estona.

Cia. Galiot Teatre     
Espai Munta Titella 
Taller artesà titellaire
PARC DE LES PRUNERES  
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Instal·lació convidada!

Origen: Mollet del Vallès

Origen: Mollet del Vallès



Totes
les edats

Cia. Guinyol Didó
El somni de la iaia Ina
LA MARINETA / SALA D’EXPOSICIONS

DISSABTE, a les 11.15 h i a les 16.30 h

PÚBLIC
infantil

3€

Cia. Galiot Teatre
Instal·lació Cal Titella 
Espai lúdic i de creació 
amb titelles per a infants

Cal Titella és un espai lúdic i de creació amb titelles per a públic familiar. 
Una gran instal·lació de 300 metres quadrats, construïda amb fusta 
reciclada, amb 16 petits teatrets i més de 150 titelles on hi trobarem: 
teatrets de guant, ombres xineses, marionetes de fil, titelles de tija, 
del canut, de sobretaula, de dit, caixes de fusta de grans dimensions 
amb ninots sorpresa i un espai de creació i construcció amb titelles. 
És l’única instal·lació dedicada a aquest gènere existent.

DISSABTE, de 10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h
DIUMENGE, de 10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 18 h

Instal·lació de gran format
MERCAT VELL

Tècnica de manipulació: titelles de sobretaula
Idioma: català
Durada: 40 minuts
Origen: Vilanova i la Geltrú

Tècnica de manipulació: 
diferents tècniques a manipular
Idioma: sense text
Sense durada

Origen: Mollet del Vallès

Una comèdia per a infants i les seves famílies, que combina titelles de 
taula i narració. Us presentem el jardí de la iaia Ina, on conviuen gossos, 
cavalls, gallines, un paó, una cabreta, una burreta, coloms i altres 
animalons. Aquests protagonistes compartiran amb el públic els seus 
jocs, entremaliadures i picabaralles. Els animals i el seu comportament 
ens donen exemple de tolerància, convivència i d’ntegració en la 
diversitat, de models familiars i d’amistat plurals i variats, com són 
els que trobem en la societat.

Gratuït

Gratuït

Cia. Les Contes d’Asphaldt
Ottfriedt
PARC DE LES PRUNERES / PL. PRAT DE LA RIBA
Itinerari de gran format

El darrer dels guardians del drac camina amb un esquelet 
de drac respirant foc.

Tècnica de manipulació: xanques amb marioneta de fil i foc
Idioma: sense text / Durada: 45 minuts / Origen: Bèlgica

DIVENDRES, de les 19.15 h a les 20 h
DISSABTE, de les 12 h a les 12.45 h
i de les 19.15 h a 20 h
DIUMENGE, de les 12 h a les 12.45 h

+ DE
10 anys

Cia. Têtes de Mules

DIVENDRES, a les 20.30 h
DISSABTE, a les 20.30 h

“Tots els fracassos, tots els accidents que sempre van imaginar al circ, 
i mai van gosar esperar. El millor del pitjor passarà aquí aquesta nit!
Cada titella, un darrere l’altre, mor accidentalment de mort violenta.
Després del seu accident de trapezi, *Zola no tenia cap altra elecció 
per sobreviure que reciclar-se. Aquesta és la raó per la qual aquest 
espectacle de marionetes, tan tràgic com burlesc, es desenvolupa al 
carrer. Quina caiguda! Quin ‘bajón’”.

Gratuït

Parasite Circus
PLAÇA D’EUROPA

Tècnica de manipulació: titelles de taula i mà viva
Idioma: castellà / Durada: 50 minuts
Origen: Ariege (França)

Espectacle
itinerant!

Aforament limitat

Menors de 2 anys 
sense butaca, 

gratuït
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+ DE
  3 anys

Última representacióa Catalunya



Els peus de Verónica González són especials, interpreten personat-
ges cada vegada que els transforma, vestint-los amb vestits i màsca-
res i elevant-los cap al cel. Les seves marionetes de carn i os inter-
preten històries divertides acompanyades d’una rica banda sonora 
mentre entrellacen escenes plenes de poesia, ritme i humor. Una 
“varieté” de marionetes que neixen dels peus i les cames de l’artista 
qui, apel·lant a la seva feminitat i carisma, expressa plenament el seu 
talent com a actriu i titellaire interpretant històries originals aptes per 
a tots els públics. Espectacle estimat per nens i adults. Èxit garantit!

+ DE
  4 anys

PÚBLIC
infantil

Cia. Verónica González 
Teatro dei piedi
Érase una vez dos pies
PLAÇA DE CATALUNYA

DISSABTE, a les 11.30 h i a les 17 h

Cia. Teatro Arbolé
La Isla del Tesoro
SALA FIVELLER

DISSABTE, a les 18 h

Tècnica de manipulació: titelles d’objectes
Idioma: castellà
Durada: 60 minuts
Origen: Saragossa

Cia. Titelles Pamipipa
Poesia a la Masia
LA MARINETA / AUDITORI

DISSABTE, a les 12.15 h i a les 17.30 h

 DE
  0 a 3 anys

3€

Tècnica de manipulació:
tija, bocots i guant
Idioma: català
Durada: 35 minuts
Origen: Catalunya (Alt Penedès)

A sota d’un botó hi ha un ratolí petit i bufó. “Ratolí, amaga’t de pressa 
que ja arriba el gat, sempre net i pentinat!”. Titelles, rimes, música i 
cançons per gaudir de la veu i les paraules recitades i cantades.

Fascinat per les històries de pirates, Teatre Arbole recrea aquesta 
aventura en les mars i la bogeria d’uns homes a la recerca d’un tresor 
imaginari amb un mapa incert. Al final del viatge, trobarem el major 
dels tresors, que no és de plata i or. Aquesta versió de la genial obra 
de Robert Louis Stevenson presenta un espectacle molt especial, 
perquè per recrear els personatges d’aquesta història s’han utilitzat 
troncs, deixalles, granadures i altres elements recollits
a les platges. La mar els ha retornat als seus protagonistes i s’han 
convertit en titelles que cobren vida a les mans del titellaire.

+ DE
2 anys

Cia. Teatre Nu
Maure el dinosaure
PLAÇA PRAT DE LA RIBA

DISSABTE, a les 13 h Gratuït

Gratuït

Tècnica de manipulació: titelles de sobretaula
Idioma: català
Durada: 45 minuts
Origen: Sant Martí de Tous

Tècnica de manipulació: body puppet
Idioma: sense text / Durada: 40 minuts  / Origen: Itàlia

3€

Menors de 2 anys 
sense butaca, 

gratuït

Menors de 2 anys 
sense butaca, 

gratuït
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La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. En Maure és un 
dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics inseparables. 
Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense en 
Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s’hagin de 
separar mai. Però... i si un dia ho haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i 
les aventures de la Martina i el seu gran amic: En Maure el dinosaure.



+ DE
2 anys

Gratuït

Cia. Binixiflat Teatre de Titelles
Rita, la rínxols
i els tres ossets
PLAÇA PRAT DE LA RIBA

DISSABTE, a les 19 h

Una adaptació del conte clàssic anglès ‘Rínxols d’Or i els tres ossos’ 
recreat amb titelles de tija. Els núvols, rossos i blaus, ens porten a la 
caseta del bosc. Qui hi viu en aquella caseta misteriosa? Com és que hi 
ha tres plats, tres cadires, tres gots, tres llits? Uns són petits, uns altres 
grans i també n’hi ha de mitjans. I aquelles rates, què hi fan dalt la 
teulada? Ai si ve el gat! La rínxols té por dels ossos, no hi parla. 
I si per fi parlessin? Què es dirien?

Tècnica de manipulació: tija i fil, tingle, perxa i guant
Idioma: català / Durada: 50 minuts / Origen: Arenys de Munt

Cia. Ymedioteatro
EcO
MERCAT VELL

DISSABTE, a les 22 h

“L’amistat és una ànima que habita en dos cossos; un cor que habita 
en dues Ànimes” (Aristòtil). Ser lliure, moltes vegades, no consisteix a 
trencar els lligams sinó a conviure amb ells. Mentre ho intentem, la 
vida es repeteix en un ressò que ressona en les parets de caps i cors. 
Aquest podria ser el malson recurrent de dos còmics atrapats
a l’escenari. Un ball de metàfores visuals on queda al descobert 
l’embull que ha anat teixint la seva relació. Aquesta podria ser la nostra 
pròpia història.

Tècnica de manipulació: manipulació directe d’objectes
Idioma: català/ Durada: 55 minuts
Origen: Torreperogil (Jaén)

PÚBLIC
infantil

Cia. Teatro Arbolé
Blancanieves
SALA FIVELLER

DIUMENGE, a les 11 h

Tècnica de manipulació: titelles d’objectes
Idioma: castellà
Durada: 55 minuts
Origen: Sarragosa

Teatre Arbolé ha utilitzat per a la construcció dels personatges 
d’aquest conte clàssic, objectes quotidians, elements de neteja.
És sorprenent la capacitat evocadora dels nens que des del principi 
veuen Blancaneu en el motxo d’un pal de fregar, s’emocionen amb la 
pena d’un recollidor d’escombraries i riuen amb els nans botis d’un 
netejador de vitroceràmiques. La trama és la clàssica: la gelosia de la 
madrastra cap a Blancaneu continua sent l’element de conflicte 
d’aquest conte amb final feliç. La bella donzella s’endinsarà en el bosc 
per salvar la vida i allí es trobarà amb els nans.

3€

Joves i
adults

5€

Menors de 2 anys 
sense butaca, 

gratuït

Menors de 2 anys 
sense butaca, 

gratuït
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Cia. Deliri
La rateta Martina
i el ratolí Serafí
LA MARINETA / SALA D’EXPOSICIONS

DIUMENGE, a les 10.45 i a les 16.30 h

PÚBLIC
infantil

3€

Tècnica de manipulació:
bunraku i varilla d’objectes
Idioma: català
Durada: 50 minuts
Origen: Sant Sadurní d’Anoia

La Martina s’ha trobat un dineret. Mentre pensa en què se’l gastarà, 
són molts els pretendents que la volen conquistar. Trobarà la Martina 
algú amb qui tindrà alguna cosa en comú?



11.15 h (tarda a les 16.30 h)
LA MARINETA / SALA D’EXPOSICIONS
Cia. Guinyol Didó
El somni de la iaia Ina

+ DE
  2 anys

+ DE
  3 anys

+ DE
  3 anys

Passis cada
20 min

PÚBLIC
infantil3€

16.30 h / Últim espectacle a Catalunya!
LA MARINETA / SALA D’EXPOSICIONS
Cia. Guinyol Didó
El somni de la iaia Ina

PÚBLIC
infantil3€

De 10.30 h a 13.30 h (tarda de 16 h a 19 h)
MERCAT VELL
Cia. Galiot Teatre
Instal·lació Cal Titella 
Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants

De 16 h a 19 h / MERCAT VELL
Cia. Galiot Teatre
Instal·lació Cal Titella 
Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants

17 h / PLAÇA DE CATALUNYA
Cia. Verónica González . Teatro dei piedi
Érase una vez dos pies

11.30 h / PLAÇA DE CATALUNYA
Cia. Verónica González . Teatro dei piedi
Érase una vez dos pies

12.15 h (tarda a les 17.30 h) / LA MARINETA / AUDITORI
Cia. Titelles Pamipipa
Poesia a la Masia

17.30 h / LA MARINETA / AUDITORI
Cia. Titelles Pamipipa
Poesia a la Masia

DE
 0 a 3 anys3€

DE
 0 a 3 anys3€

18 h / SALA FIVELLER
Cia. Teatro Arbolé
La Isla del Tesoro

13 h / PLAÇA PRAT DE LA RIBA
Cia. Teatre Nu
Maure el dinosaure

+ DE
2 anysGratuït

Gratuït

+ DE
  4 anysGratuït

+ DE
  4 anysGratuït

+ DE
2 anysGratuït

18.15 h / PLAÇA PRAT DE LA RIBA
Cia. La Closca / El cargol Mossi i el cuc

18 h / PLAÇA PRAT DE LA RIBA
Arribada del Mollet Mullat

Cia. Galiot Teatre

Espai Munta Titella 
Taller artesà titellaire 

Cia. Arawake
Titiriscopio 
Títelles de tija amb hologrames

Giravolta titelles
Teatre d’autòmats

Passis cada
15 min

Passis cada
15 min

+ DE
 6 anys

+ DE
  2 anys

Passis cada
20 min

Passis cada
15 min

Passis cada
15 min

+ DE
 6 anys

PÚBLIC
infantil3€

Joves
i adults5€

De 19 h a 20 h / PARC DE LES PRUNERES
ESPAI D’INSTAL·LACIONS TITELLAIRES

Cia. Galiot Teatre

Espai Munta Titella 
Taller artesà titellaire  

Cia. Arawake
Titiriscopio 
Títelles de tija amb hologrames

Giravolta titelles
Teatre d’autòmats

De les 19.15 h a les 20 h
Espectacle itinerant
PARC DE LES PRUNERES / PL. PRAT DE LA RIBA
Cia. Les Contes d’Asphaldt
Ottfriedt

De les 19.15 h a les 20 h
Espectacle itinerant
PARC DE LES PRUNERES / PL. PRAT DE LA RIBA
Cia. Les Contes d’Asphaldt
Ottfriedt

De les 12 h a les 12.45 h 
Espectacle itinerant
PARC DE LES PRUNERES / PL. PRAT DE LA RIBA
Cia. Les Contes d’Asphaldt
Ottfriedt

20.30 h / PLAÇA D’EUROPA
Cia. Têtes de Mules / Parasite Circus

20.30 h / PLAÇA D’EUROPA
Cia. Têtes de Mules / Parasite Circus

19 h / PLAÇA PRAT DE LA RIBA
Cia. Binixiflat Teatre de Titelles
Rita, la rínxols i els tres ossets

22 h / MERCAT VELL
Cia. Ymedioteatro / EcO

Tots els
PÚBLICSGratuït

1€

1€

1€

1€

1€

1€

Gratuït
+ DE

10 anys

Gratuït
+ DE

10 anys

Totes 
les edatsGratuït

Espectacle
itinerant!

Totes 
les edatsGratuït

Espectacle
itinerant!

Totes 
les edatsGratuït

Espectacle
itinerant!

D’11 h a 14 h (tarda de 17 h a 20 h) 
PARC DE LES PRUNERES
ESPAI D’INSTAL·LACIONS TITELLAIRES

De 17 h a 20 h 
PARC DE LES PRUNERES
ESPAI D’INSTAL·LACIONS TITELLAIRES *

MOSTRA INTERNACIONAL DE 

16a EDICIÓ

Dissabte

PROGRAMA 
DE BUTXACA

31 de MARÇ
1 i 2 d’ABRIL

Gratuït
+ DE

  3 anys

+ DE
  3 anys
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De 10.30 h a 13.30 h (tarda de 16 h a 18 h) / MERCAT VELL
Cia. Galiot Teatre
Instal·lació Cal Titella 
Espai lúdic i de creació amb titelles per a infants

11.30 h (tarda a les 17 h) / PLAÇA DE CATALUNYA
Cia. Verónica González . Teatro dei piedi
Con los pies entre las nubes

17 h  / PLAÇA DE CATALUNYA
Cia. Verónica González . Teatro dei piedi
Con los pies entre las nubes + DE

  4 anysGratuït

Gratuït

En cas de pluja!
1/ Els espectacles de la plaça Prat de la Riba es faran 
       al Mercat Vell.

En cas de pluja, aquest espectacle quedaria suspès

2/  Els de la plaça de Catalunya passen a la Sala Fiveller, 
 excepte els de dissabte a la tarda i diumenge al matí, 
 que quedarien supesos.

VENDA D’ENTRADES a partir del 24 de març

- Venda en línia: https://molletvalles.koobin.com

- Centre Cultural La Marineta (plaça de l’Església, 7)
   De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h 

-  Punt d’informació de la MITMO: 
 Pl. Prat de la Riba (antic Ajuntament)
 Divendres 31 de març, de 17 h a 20 h.
 Dissabte 1 d’abril, de 10 h a 14 h i de 16 h a 22 h 
 Diumenge 2 d’abril, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h 
 Sempre que les entrades no estiguin exhaurides.
Gratuït  per a infants menors de dos anys 
que no ocupin cadira

3€

3€

3€11 h / SALA FIVELLER
Cia. Teatro Arbolé / Blancanieves

PÚBLIC
infantil

3€ PÚBLIC
infantil

3€

+ DE
4 anys

Cia. Galiot Teatre

Espai Munta Titella 
Taller artesà titellaire  

Cia. Arawake
Titiriscopio 
Títelles de tija amb hologrames

Giravolta titelles
Teatre d’autòmats

D’11 h a 14 h (tarda de 16 a 18 h)
PARC DE LES PRUNERES
ESPAI D’INSTAL·LACIONS TITELLAIRES

De 16 h a 18 h 
PARC DE LES PRUNERES
ESPAI D’INSTAL·LACIONS TITELLAIRES

De les 12 h a les 12.45 h
Espectacle itinerant
PARC DE LES PRUNERES / PL. PRAT DE LA RIBA
Cia. Les Contes d’Asphaldt
Ottfriedt

Totes 
les edatsGratuït

Gratuït

Espectacle
itinerant!

Espectacle
itinerant!

*

*

+ DE
  2 anys

+ DE
  3 anys

+ DE
 6 anys

1€

1€

1€

LA  MARINETA
Carrer de 
l’Església, 7

MERCAT VELL
Plaça Prat 
de la Riba, 6

PLAÇA EUROPA

SALA FIVELLER
Rambla de Fiveller, 7

PLAÇA
PRAT DE LA RIBA

PLAÇA 
DE CATALUNYA

PARC DE LES 
PRUNERES

Passis cada
20 min

Passis cada
15 min

Passis cada
15 min

10.45 (tarda a les 16.30 h)
LA MARINETA / SALA D’EXPOSICIONS
Cia. Deliri
La rateta Martina i el ratolí Serafí

16.30 h / LA MARINETA / SALA D’EXPOSICIONS
Cia. Deliri
La rateta Martina 
i el ratolí Serafí

PÚBLIC
infantil

Totes
les edats

11.45 h (tarda a les 17.15 h) / LA MARINETA / AUDITORI
Cia. Animamundi Teatre
L’Amàlia i les ombres lunars

17.15 h / LA MARINETA / AUDITORI
Cia. Animamundi Teatre
L’Amàlia i les ombres lunars

Totes 
les edats

12 h / Itinerari de gran format
PARC DE LES PRUNERES / PL. PRAT DE LA RIBA
Cia. Tutatis
Cavalls de Menorca

Itinerari de gran format 
PARC DE LES PRUNERES / PL. PRAT DE LA RIBA
Cia. Tutatis
Óssos del Pirineu

13 h / PLAÇA PRAT DE LA RIBA
Cia. Campi Qui Pugui
La Rateta

DE
3 a 10 anys

18 h / PLAÇA PRAT DE LA RIBA
Cia. Titelles Vergés
El Restaurant d’en Perico

Gratuït

Gratuït

Gratuït

+ DE
  3 anys

PÚBLIC
infantil

+ DE
  3 anys

9



Gratuït
Menors de 2 anys 

sense butaca, 
gratuït

10

Cia. Animamundi Teatre
L’Amàlia i les 
ombres lunars
LA MARINETA / AUDITORI

DIUMENGE, a les 11.45 h i a les 17.15 h

PÚBLIC
infantil

3€

El món de l’Amàlia acostuma a estar ple de llum i color, però de 
vegades, de sobte, apareix un núvol quan menys s’ho espera. És tan 
gran i fosc que fins i tot pot tapar la llum del sol! A l’Amàlia això no li 
agrada i se’n vol desfer. “Prou, fora!”. Però l’Amàlia s’adona que sense 
aquest núvol el seu món ja no és el que era. Sense el núvol, tot 
comença a anar malament... molt, molt malament! Només la Lluna 
brilla en la immensa foscor... Qui podrà ajudar a posar en ordre el món 
de l’Amàlia abans que no sigui massa tard? 

Tècnica de manipulació: ombres xineses
Idioma: català
Durada: 45 minuts
Origen: Maià de Montcal

Totes
les edats

Gratuït

Cia. Tutatis
Cavalls de Menorca
Itinerari de gran format

‘Cavalls de Menorca’ és una visió personal de la celebració menorqui-
na. Un espectacle que recrea l’animalitat primitiva del cavall i recupera 
el pes de la tradició en una representació contemporània. L’espectacle 
no pretén recrear l’esdeveniment, sinó reinterpretar-lo en una proposta 
escènica que manté l’essència de la celebració amb un enfocament 
personal. Amb ‘Cavalls de Menorca’ es va iniciar una línia d’animacions 
de carrer basades en la recreació de festes tradicionals des d’una 
vessant lúdica i artística. El successor directe va ser Óssos del Pirineu.

Idioma: sense text / Durada: 60 minuts
Origen: Cornellà de Llobregat

DIUMENGE, a les 12 h

Espectacle
itinerant!

Totes
les edats

Gratuït

Cia. Tutatis
Óssos del Pirineu
Itinerari de gran format

La tradicional festa de l’ós simbolitza el final de la hibernació amb 
l’arribada de la primavera. ‘Óssos del Pirineu’ pren com a referència 
aquestes celebracions de diverses zones dels Pirineus (Prats de Molló, 
Sant Llorenç de Cerdans o La Mata), coincidint amb la fi de l’hivern i en 
les quals es plasma la por que generaven els óssos en les societats 
agrícoles de muntanya. El nostre espectacle, com la festa, s’inicia amb 
el despertar després de l’hivern (renéixer després de la mort) i amb la 
identificació de l’ós com alguna cosa maligna per a les societats 
pirinenques del passat. Es tracta d’una versió estilitzada, personal i 
contemporània en un espectacle en el qual es combinen actors 
manipuladors de marionetes gegants amb un carro i un
percussionista que treballa la banda sonora d’acord amb les melodies
tradicionals de muntanya (“chalapartas”, percussions, gralla...).

Idioma: sense text / Durada: 60 minuts
Origen: Cornellà de Llobregat

DIUMENGE, a les 12 h

Espectacle
itinerant!

Verónica González és una artista eclèctica, capaç d’enamorar el 
públic des que “posa un peu” a l’escenari. El teatre, els titelles, la 
música, el ball i el cant són els llenguatges que alterna amb destresa, 
ritme i alegria en tots els seus espectacles. La seva particular 
i exclusiva tècnica del teatre dels peus, amb la qual treballa des
de fa més de 20 anys, li ha permès realitzar gires en més de 30 països 
del món i guanyar prestigiosos premis i reconeixements nacionals 
i internacionals. No és habitual veure una actriu solista desplegant 
tanta gràcia i energia a l’escenari, creant personatges que sorgeixen 
de diferents parts del seu cos: mans, peus, braços, cames i sobretot 
cap i cor al servei d’un art inimitable que diverteix i emociona nens 
i adults. Èxit garantit!

+ DE
  4 anys

Cia. Verónica González 
Teatro dei piedi
Con los pies entre las nubes
PLAÇA DE CATALUNYA

DIUMENGE, a les 11.30 h i les 17 h

Tècnica de manipulació: 
teatre, titelles i body puppet
Idioma: sense text
Durada: 45 hora
Origen: Itàlia
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DE
3 a 10 anys

Cia. Campi Qui Pugui
La Rateta
PLAÇA PRAT DE LA RIBA

DIUMENGE, a les 13 h

L’avioneta de l’Alice, la Kate i la Fiona ha fallat i han caigut enmig 
d’una granja abandonada… De seguida descobreixen que no estan 
soles i que en aquesta granja hi habita un animaló a qui li agrada tenir 
l’escala ben neta.

Gratuït

Tècnica de manipulació: 
titelles de sobretaula
Idioma: català
Durada: 50 minuts
Origen: Lleida

+ DE
3 anys

Cia. Titelles Vergés
El Restaurant d’en Perico
PLAÇA PRAT DE LA RIBA

DIUMENGE, a les 18 h

En Perico és un noi feliç. Ha muntat un restaurant al barri i tot li va bé, 
fins que la seva veïna, la senyora Antònia, que és molt envejosa, posa 
un altre restaurant just davant del seu, per fer-li la competència... 
Aquesta obra és una tornada als clàssics, una recerca dels orígens, 
una mirada enrere per retrobar-se amb uns personatges i reviure 
emocions quasi oblidades. ‘El restaurant d’en Perico’ és un
deliciós espectacle de titelles que ha resistit el pas del temps i totes 
les modes, i s’ha convertit en un clàssic. Un veritable plaer pels 
amants dels putxinel·lis tradicionals.

Gratuït

Tècnica de manipulació: titella de guant català
Idioma: català
Durada: 45 minuts
Origen: Sitges



Activitats al 
Museu Abelló

12

JORNADES DE 
PORTES OBERTES
AL MUSEU I A LA CASA 
DEL PINTOR ABELLÓ
DIJOUS I DIVENDRES, de 16 h a 19 h
DISSABTE, d’ 11 h a 14 h i de 17 a 20 h
DIUMENGE, d’ 11 h a 14 h
Entrada gratuïta

VISITA A LA CASA
DIVENDRES, a les 17 h
DISSABTE, a les 12 h i a les 18 h
DIUMENGE, a les 12 h

La Casa del Pintor és una joia 
per descobrir a Mollet del Vallès. 
Un laberint on el visitant va descobrint 
la complexa, interessant i diversa 
col·lecció que Joan Abelló va atresorar 
al llarg de la seva vida. 
Entre tots els objectes, també 
hi podràs trobar titelles!

Activitat gratuïta, places limitades. 
Es recomana reserva prèvia.

MUSEU ABELLÓ (c. Berenguer III, 122)
CASA DEL PINTOR (c. Lluís Duran, 90)
Reserves: Tel. 93 544 50 99 / museuabello@molletvalles.cat
www.museuabello.cat

MUSEU ABELLÓ (c. Berenguer III, 122)

ELS TITELLES
DE LA 

CASA ABELLÓ
TALLER FAMILIAR

Taller obert durant les jornades 
de portes obertes

Informació: 
museuabello@molletvalles.cat

Tel. 93 544 50 99

MUSEU ABELLÓ (c. Berenguer III, 122)
CASA DEL PINTOR (c. Lluís Duran, 90)



ESPAI D’INSTAL·LACIONS TITELLAIRES 
DE GALIOT TEATRE
LES PODEU TROBAR AL PARC DE LES PRUNERES!

13

Espai de creació i manipulació
amb titelles per a infantS

Us donem la benvinguda a Cal Titella! 
un espai amb més de  150 titelles, on l’infant 
podrà manipular-los, i conèixer els diferents 

tipus  i tècniques de manipulació, 
inventar històries i passar una bona estona.

Porticons d’una casa de pagès amb planxes antigues 
s’han convertit en petits bancs de fuster.

Tauletes de nit reciclades i un grapat  de peces per
muntar uns titelles 

molt peculiars amb cargols de fusta.
L’infant és un constructor titellaire durant una estona.

Taller titellaire artesà 

Les peculiars instal·lacions dedicades a l'art dels titelles!
Entra, seu, obre i participa en els diferents contes.
En cada escena podràs manipular diversos mecanismes 
construïts amb material reciclat com culleres de cuina, 
molinets de carn, aixetes antigues, eines de fusteria...

Un antic carrusel d'època que no porta cavallets, 
sinó que porta teatrets autòmats!



RESTAURANT
MANJARI

Pl. Major, 7. L ‘Illa / Tel. 93 007 64 49
manjarimollet.com

(sense gluten i vegetarians)

Menú adult
Primers

Amanida Cèsar amb pollastre arrebossat,
i formatge

Salmorejo cordovès amb ou i pernil

Fideuà Marinera amb all i oli

Pasta del dia amb salasa carbonara

Canelons artesans de carn amb beixamel

Segons
Pit de pollastre amb mel i mostassa 

Garró de porc al vi negre 

Bacallà a la vizcaina amb patates

Ous trencats amb pernil

Hamburgues amb ceba 
i formatge de cabra

Postres de la casa
inclou: aigua, vi i gasosa

CÓDIGO 14
GASTROBAR 

Pl. Major, 6 (local 5). L’Illa/ Tel. 93 174 13 77

Menú adult
Primers
Vitel toné

Ensalada amb feta i salsa de iogurt
Coliflor fregida amb cogombre agredolç i maionesa

Endívia amb escalivada i anxova del Cantàbric
Segons

Pasta aglio-olio a la antigua
Pasta a la carbonara

Crema apionabo
Gyozas de cua de toro amb salsa de calimocho (+2€)

Llobarro vietnamita al pesto (+3€)
Garró a la cervesa

Fish and chips (a l’anglesa)
Ratatouille al forn
Crema apionabo

Postres
Panna cotta

Delícia de llimona
Textura de xocolata

Inclou beguda

Plaça Major, 7 (local 3). L’Illa
Tel. 645 66 66 06

Menú adult
Primers

Espagueti a la marinera
Musclus al vapor o a la marinera

Crema de temporada
Ensaladilla Russa

Amanida amb formatge Rulo
Segons

Botifarra a la brasa
Pollastre al forn amb patates panadera

Xurrasco a la brasa amb verduretes
- Llobarro al forn

Croquetes casolanes

Inclou pa, beguda i postre

CUSTOM 
Passatge Sant Miquel, 10 / Tel. 935 93 20 62

Menú adult
Primers

Gaspatxo a l'andalussa amb crostonets i verdures
Musclus a la marinera

Fetuccini al curry de pollastre
Còctel de gambes

Segons
Galta rostida al vi

Xurrasco a la planxa
Orada al forn amb llit de patates

Ous estrellats amb pernil o xistorra

Postres casolans o gelats
Inclou beguda

Menú adult

18,50 €
Menú infantil 

10€

Menú infantil Menú adults

Menú infantil
Primers

Sopa de caldo amb pilota
Macarrons a la bolonyesa
Arròs a la cubana amb ou

Segons
Escalopins de llom amb patates

Croquetes de pollastre
Hamburguesa amb patates

Postres casolans o gelats
Inclou beguda

Menú infantil
Primers

Macarrons bolonyesa

Segons
Nuggets amb patates

Postres casolans o gelats
Inclou pa, beguda i postre

Menú infantil 

14 € Menú infantil 

12,95 €

Menú adult

18 € Menú adult

15,90 €

Menú infantil
Primers

Pasta a la bolonyesa / tomàquet / pesto
Segons

Hamburguesa
Pollastre a la milanesa

Postres 
Panna cotta

Gelat de vainilla / gerds / xocolata / maduixa

Inclou beguda

Menú infantil
Macarrons amb salsa bolonyesa
amb pit de pollastre o croquetes 

amb patates fregides

Postres de la casa
 

Inclou: aigua o suc

Menú adult

17,90 €
Menú infantil 

10,50 €

Només dissabte!

RESTAURANT
D'GUST

14

RESTAURANT



CÓDIGO 14
GASTROBAR
Pl.Major, 6, local 3. L’IIla
Tel. 645 666 606

RESTAURANT MANJARI
Pl. Major, 7. L‘Illa
Tel. 93 007 64 49

D’GUST RESTAURANT 
Pl.Major, 7 (local 3). L’IIla
Tel. 645 666 606  

CUSTOM
Passatge Sant Miquel, 10
Tel. 935 93 20 62
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Atraccions ecològiques

Pl. Europa

Sala Fiveller

1

2

3

4

Espais de la Mostra

Espectacle itinerant

Plànol de 
la Mostra

Inici al parc de les Pruneres, 
passant per la rambla de Balmes, 
la plaça de Catalunya, 
el carrer de Barcelona 
fins a la plaça de Prat de la Riba 

Ens encanten els titelles!
Trobareu parades d’artesania titellaire,
dissabte de 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h i; 
diumenge de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.

 PUNT
INFORMACIÓ

MOSTRA
Antic Ajuntament

Espai
d’instal·lacions

titellaires

Pa
ra

de
s 

d’
ar

te
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a
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e

 Orquidia Flors
 Noelia Álvarez estilistes
 Farmàcia Vínzia
 Amaris Moda
 El Forn de l’Àvia
 Biopompas Mollet
 Sueños Matalassers
 Joieria rellotgeria Venus
 Fauna Tarrés
 Nautalia Viajes
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Per només 1 € pots berenar amb les galetes del Mollet Mullat
que trobaràs al Punt d’Informació, ubicat a l’antic 
Ajuntament de la plaça Prat de la Riba.
Elaborades exclusivament pels nois i noies del Centre
Ocupacional del Bosc!
Pots trobar els mollets als forns i pastisseries de la ciutat al llarg de tot l’any.
Són 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!

Producció de la MITMO
GALIOT TEATRE

Direcció artística i cap de producció
Jordi Monserdà

Direcció tècnica  
Joaquim Monserdà

Oficina tècnica de la Mostra
mostratitelles@galiotteatre.com

www.galiotteatre.com
Tel. 93 593 57 43

Organització Direcció artística i
producció de la Mostra

Patrocini Col.laboració

Agraïments

Col

Programació
 

 De dilluns a divendres, a les 20 h
Ampli seguiment dels actes previs 

de la MITMO a l’Informatiu 
 

Dilluns 10 d’abril, a les 20 h
(en redifusió a les 22h).

Especial Mostra de Titelles 2023
Reportatge resum de la 
16a edició de la MITMO

Emissora oficial:
Ràdio Mollet

Compra els 
Mollets blaus, 
el mos dolç i especial 
de la Mostra!

1€
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Coneixes la pastisseria artesana del Bosc? 
La pastisseria artesana del Bosc és un projecte de formació que s’inicia
l’any 1988, com una activitat setmanal dins de la programació del servei
dels nois i noies amb discapacitat psíquica en etapa prelaboral. És una
activitat en la qual el sentit de la responsabilitat, la feina ben feta i el
treball en equip procurem que hi siguin sempre.

En aquest projecte hi participen dues terapeutes responsables amb un
grup d’unes 15 persones usuàries en període de formació, en el qual 
van adquirint nous coneixements en l’àmbit dels hàbits de treball en la
pastisseria i responsabilitat en les tasques encomanades.

Com cada any, a la pastisseria artesana del Bosc segueixen totes les 
passes per fer-nos arribar els Mollets Mollats, des de l’elaboració a 
l’obrador fins a la seva presentació final.

Amb l’arribada de la nova edició de la MITMO, han estat treballant amb
dedicació per oferir-nos el tradicional Mollet blau, que manté l’essència
del color blau i el seu ull ben eixerit. Gaudiu-lo!

CO del Bosc
Tel. 93 570 45 24
mdelbosc@molletvalles.cat

 

Programació

Trobareu més informació 
sobre el nostre taller de pastisseria a
www.productesartesansdelbosc.cat


