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Divendres, 19 novembre

Compten que lluny, molt lluny, hi ha un immens mar. La 
xicoteta Bubú només ha escoltat llegendes al voltant d'ell. 
Compten que, més enllà del mar, està la terra somiada per 
molts. Cap allà va partir son pare, a la cerca d'una millor 
vida. Ara Bubú ha de fugir del seu poble, per a escapar de la 
guerra. Travessar un desert molt més habitat d'allò que s'ha 
esperat, a la cerca del seu objectiu: creuar el mar i arribar 
més enllà.

Dissabte, 20 novembre 
Dia Internacional de la Infància

Auditori Municipal/18:30h
PEREGRINOS
Teatre Audiovisual/Familiar

Sala Nou Espai. Centre Sociocultural/10:00h

ANEM
al teatreEntrada: 7€

Reduïda: 5€
venda: www.elientrada.es

Constitució o�cial del Consell de 
Xiquetes i Xiquets de l’Eliana.

11:30h Contacontes: EL COFRE DE LA IGUALTAT
Un cofre ple de contes, amb princeses que s'enfronten a dragons en compte de quedar-se tancades a 
la torre; o que trien elles mateixes el que volen fer amb les seves vides. Contacontes que tracta 
conceptes d'igualtat de gènere, explicats a través de metàfores per als xiquets i xiquetes.

12:30h Actuació musical: UN PLANETA MILLOR
Amb una actuació interactiva, on coneixerem conceptes de canvi climàtic, la economía circular, els 
productes de proximitat, el transport col·lectiu o el respecte a la naturalesa, en un espectacle que ajudarà 
als xiquets i xiquetes a interioritzar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Durant tot el matí, podreu gaudir de diferents espais com:
Jocs al carrer / Photocalls / Risoterapia / Altre món és possible (ODS) / Consell de Xiquetes i Xiquets / 
Creativitat lliure / Drets de la Infància i més…

Diumenge, 21 novembre/Passeig Secondo Baldín

Activitats intergeneracionals per a gent gran i menuda.
10:30h Inauguració de la �ra amb tallers creatius i educatius

• Vols participar en una peli de Berlanga? 
Interacció amb família, amistat i gent gran amb atezzo senzill i croma per ser protagonistes 
d’una pel·lícula d’aquest director.

• Estampa el teu eslògan Berlanguiano
Personalització de l’eslògan. Açò és berlanguiano!

• Crea la teua escultura Berlanguiana
Peçes de cartró per a fer construccions gegants.

• Vols viajar a la Lluna?
Construcció en 3D del coet de la pel·lícula Calabuig.

• Gimcana teatral. Associació per les arts escèniques de l’Eliana (aplae)
Somriu, juga, aprén i trau el teu costat més artista!

• La veu: el teu instrument. Escola Coral de l’Eliana
T’agrada cantar? Coneixes la teua veu? Has provat alguna vegada a cantar en grup? Vine i 
participa del taller de l’Escola Coral de L’Eliana i descobreix tots els secrets de la teua veu.

• Onades Solidaries. Associació pel voluntariat a l’Eliana (L’ElianaVol)
Taller per a concienciar i sentir-nos més cohesionats i, més humans.


