
      
     Centre de Titelles de Lleida  
    

      Campanya Escolar i Actuacions a les Escoles Bressol 2017/18 
 
 
Amics i amigues, 
Des del Centre de Titelles de Lleida us informem de les activitats que es duran a terme el curs 
2017/18. Un any més, us oferim la possibilitat de veure els nostres espectacles en dos formats: el 
de Campanya Escolar i el d’Actuació a la vostra Escola, on ens podem desplaçar. 
 
CAMPANYA ESCOLAR 
  

GÚLLIVER AL PAÍS DE LIL.LIPUT 
Dates: 24, 25 i 28 i 29 de maig de 2018 
Horari: 9.30 i 11 h 
Preu: 6 € (5,50 € escoles sòcies Amics de la Fira) 
Lloc: CaixaForum Lleida (Av. Blondel 3, Lleida) 
 

Sinopsi: Gúlliver, infant encara, somnia sempre en fer-se a la mar i esdevenir capità de goleta. En 
créixer, podrà viure la seva primera aventura que el durà a naufragar i caure presoner dels 
pobladors de Lil.liput. En aquell món, Gúlliver és talment un gegant i els lil·liputencs estan ben 
esporuguits. Ell, però, se’n guanya la confiança i l’amistat fins el punt d’esdevenir l’heroi del poble. 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL – disponibilitat tot el curs 

 

XIM 
Sinopsi: En Xim és un petit ximpanzé que ha perdut els seus pares. 
Acompanyat de la seva amiga, viatja pel món tot cercant-los. Espavilat com 
és, és capaç de fer qualsevol cosa! Fins i tot, de trobar els pares?  

 

Preu: 180 € 

 
                                                                                                                                                                       

EN PATUFET 
Sinopsi: Qui no coneix la història d’en Patufet i les seves trifulgues amb el 
bou? Menut, rialler... A ell li agrada campar-se-les sempre, tot cantant. 
Però, com tots els nens del món, també té un gran delit: fer-se gran!  
 

Preu: 180 € 

 
RESERVA D’ESPECTACLES: 10 a 15 h – tel. 973 270 249 – centre@titelleslleida.com 
                                            Més informació dels espectacles: www.titelleslleida.com (vídeo resumit) 

 
 
 
 
 

AMICS DE LA FIRA! FEU-VOS SOCIS (La quota anual és de 31 €) 
Si us interessa tenir descomptes en les Campanyes Escolars, Actuacions a l’escola, la Fira... 

  
 

                 
       Bon curs 2017/18! 

                            Centre de Titelles de Lleida 
 


