
11.00 h
3 €  Cat.
       40’

Cia. Matito
La sirena hidràulica
Pl. La Llotja

11 a 14 h
Gr.  S.P.
       40’

Puck Cinema Caravana
Puck i la seva troupe
Pl. La Llotja

11 a 14 h
Gr. Cat.
      40’

Holoqué
La caixeta
Pl. La Llotja

11 a 14 h
Gr. Cat.
      40’

Cia. Minimons
Un teatre al jardí
Pl. La Llotja

12.00 h
3 €  S.P
       50’

Jam
Le voyage
Pl. La Llotja

13.00 h
Gr.  Cast.
       30’

Opakar
Los recicladores, 
Chocolitos
Itinerant Pl. La Llotja

18.00 h
3 €  Cat.
       40’

Cia. Matito
La sirena hidràulica
Pl. La Llotja

18 a 21 h
Gr.  S.P.
       40’

Puck Cinema Caravana
Puck i la seva troupe
Pl. La Llotja

18 a 21 h
Gr.  Cat.
       5’

Holoqué
La caixeta
Pl. La Llotja

18 a 21 h
Gr.  Cat.
       40’

Cia. Minimons
Un teatre al jardí
Pl. La Llotja

19.45 h
3 €  Cat.

+10 50’

Hotel Iocandi
Peix
Pl. La Llotja

20.45 h
3 €  Cat.
       40’

Cia. Matito
La sirena hidràulica
Pl. La Llotja

20.45 h
Gr.  Cast.
       30’

Opakar
Los Orgos
Itinerant Pl. La Llotja

22.00 h
3 €  Cat.
       50’

Periferia Teatro
Núvol Núvol
Pl. La Llotja

23.00 h
Gr.  Cast.
       30’

Opakar
Luminolife
Itinerant Pl. La Llotja

Infantil (de 2 a 6 anys) 

Familiar (de 7 a 14 anys) 

Cat.: Català       

Cast.: Castellà

S.P.: Sense paraules

Gr.: Gratuït

Cia. Minimons
Un teatre al jardí (40’)

Cia. Matito
La sirena hidràulica (40’)

Opakar 
Los recicladores, 
Chocolitos (30’)

Opakar
Luminolife (30’)

Holoqué
La caixeta (5’)

Hotel Iocandi
Peix (50’) +10 anys

Opakar
Los Orgos (30’)

JAM
Le voyage (50’)

Estrena en sala

PUCK Cinema Caravana
PUCK i la seva Troupe 

Estrena

Familiar

Infantil
Periferia Teatro
Núvol Núvol (50’) Estrena a 

CatalunyaEstrena encatalà

DIMECRES 8 DE JULIOL VENDA D’ENTRADESINFORMACIÓ IMPORTANT

DEL 3 AL 6 DE JULIOL

La venda d’entrades es farà, única-
ment, per correu electrònic del 3 al 
6 de juliol. 

Envia un correu eletrònic a la direcció 
publicfiratitelles2020@gmail.com epeci- 
ficant l’espectacle, l’hora, el nom 
i cognom i el nombre d’entrades. 
Aquelles reserves que no comptin 
amb aquestes dades no es tindran 
en compte. 

Rebreu la confirmació via correu 
electrònic i en cas de no estar ex-
haurides, se us facilitarà un número 
de compte on fer l’ingrés. Retorneu 
el resguard de pagament al correu....

Verificat el pagament se us enviarà 
l’entrada per correu electrònic. 

Es pot adquirir un màxim de 6 entra-
des per espectacle i persona que fa 
la compra.

Un cop abonades, no s’admet la de-
volució d’entrades. 

Totes les entrades es posen a la ven-
da de forma anticipada. 

L’organització no garanteix que en 
quedin de disponibles a taquilla. 

Tots els infants a partir d’1 any han 
d’abonar l’entrada.

Els espais d’actuacions tenen l’afora-
ment limitat i no tenen les localitats nu-
merades. El personal de la Fira us indi-
carà les vostres localitats.

La disposició de les cadires compliran 
les distàncies de seguretat.

L’accés i el desallotjament dels espais 
d’actuació s’efectuaran de manera 
esglaonada i caldrà seguir sempre les 
indicancions del personal de la Fira. 
Us recomanem que arribeu 30 minuts 
abans al recinte per tal d’evitar aglo-
meracions.

Les entrades es poden presentar direc-
tament des del mòbil per tal d’evitar al 
màxim el contacte.

Les entrades quedaran anul·lades si 5 
minuts abans de començar l’especta-
cle no s’ha presentat al lloc d’actuació.

Us preguem que mantingueu la distàn-
cia de seguretat de 2 metres.

La mascareta, serà d’us obligatori dins 
del recinte.

A l’entrada de cada espai d’actuació 
hi haurà gel hidroalcohòlic i serà obliga-
tori netejar-se les mans abans d’entrar.

En el moment d’accedir a l’espectacle, 
caldrà signar una declaració responsa-
ble de la COVID-19.

No es facilitarà cap programa de mà 
de la Fira. Tota la informació estarà dis-
ponible a www.firatitelles.com

L’organització es reserva el dret de mo-
dificar o suspendre la programació ate-
nent les directrius sanitàries.

Preguem als espectadors/es el compli-
ment d’aquesta normativa.

No es permet entrar als espectacles de 
pagament un cop hagin començat. 

Cal desconnectar els telèfons mòbils en 
els espais d’actuació.

A la Fira hi ha persones acreditades 
com a programadors o companyies, 
que tenen accés als espais d’actuació 
amb el consentiment previ del personal 
de la Fira.

La fira minut a minut! 

Segueix  l’actualitat de la Fira a tra-
vés de Facebook firatitelles, Twitter @
firatitelles, Instagram firatitelles amb 
el hashtag #firatitelles2020 i Telegram 
firatitelles.

#firatitelles2020 SPEAKERS
Seguiu-les, l’espectador parla!
Tres espectadores, tres mirades, tres 
experiències!

Segueix-les i no et perdis res del que 
passa a la Fira de Titelles.

LA FIRA A LES XARXES




