
8, 9 i 10 D’ABRIL

MOSTRA INTERNACIONAL DE 

15a EDICIÓ

@ajmollet            @ajuntamentmollet            @molletmullat            @ViuMollet      #mitmo      
 Més informació

www.molletvalles.cat

8
0

-2
0

22
-3

0

ON Titella construït amb material reciclat. Forma part de la CARPA Món Titella de Galiot Teatre.

UP

OF



Presentació
Arriba la primavera i, amb ella, un dels grans esdeveniments 
que celebrem a Mollet, la Mostra Internacional de Titelles, 
que enguany arriba al seu 15è aniversari. Després de dos 
anys en els quals la Mostra s’ha vist afectada per la Covid-19 
ens alegrem que, aquest any, anem recuperant la normalitat.

Els dies 8, 9 i 10 d’abril, titellaires i els seus titelles faran dels 
carrers de Mollet el seu  escenari i ens faran participar de tot 
el seu art.  Els molletans i les molletanes, i les persones vingu-
des d’arreu gaudirem, riurem i ens emocionarem amb els 
24 espectacles i les més de  60 representacions de titella de 
guant, marioneta de fil... fins a  7  tècniques diferents que ens 
convertiran, novament, en la capital dels titelles. 

Aquest ampli programa que teniu a les mans, ple d’activitats, 
espectacles, sorpreses... no seria possible sense Galiot Teatre 
que  un dia va somiar la Mostra de Titelles i, conjuntament 
amb l’Ajuntament, ja fa 15 anys que cada any la tirem enda-
vant amb èxit i l’hem anat fent créixer fins a convertir-la en 
una fira de referència a Catalunya.

A l’edició d’enguany comptem amb 17 companyies vingudes 
d’arreu: República Txeca, Anglaterra/Catalunya, Argentina/-
Catalunya i, naturalment, també de Catalunya, País Basc, País 
valencià i Saragossa. A totes els volem donar la benvinguda a 
la ciutat i els agraeixo la seva presència. També volem agrair 
la implicació dels restauradors i el comerç del municipi i, 
sobretot, del públic que cada any ens dona suport i omple els 
espectacles. A tothom, gràcies per fer de la Mostra Interna-
cional de Titelles de Mollet un dels grans esdeveniments de la 
ciutat i d’arreu del territori. 

Igualment volem fer una menció especial a les galetes del 
Mollet Mullat, el dolç que fa les delícies de petits i grans. 
Les galetes estan elaborades pel taller de pastisseria del 
Centre Ocupacional del Bosc, que ajuda a que persones amb 
discapacitat psíquica puguin tenir una oportunitat laboral.

Ens disposem a encetar aquesta 15a edició de la Mostra amb 
un programa de qualitat indiscutible en que no hi faltaran 
l’esperat Mollet Mullat, espais lúdics i de creació per als més 
petits, Cal Titella, Món Titella i Giravolta Titelles. Per descomp-
tat, els espectacles són per a públics de totes les edats.

Us convidem a gaudir plenament de la Mostra Internacional 
de Titelles de Mollet ja que serà una oportunitat magnífica 
perquè la família pugui compartir la màgia de les històries 
que ens transmeten els putxinel·lis i els objectes animats. 
Espectacles que ens portaran al món dels contes i de la fanta-
sia, que ens ensenyaran a riure, a emocionar-nos, a somiar i 
a creure, encara que sigui per unes hores, en els contes de 
fades!

Una m�tra més, la M�tra, d’orgull de ciutat. 

Aconsegueix la bossa 
de la MITMO

amb dues entrades infantils 
d’espectacles o instal.lacions.

Només vàlid per a entrades d’infants

Becanvia els dos tiquets, al Punt d’Informació 
de la Mostra de la plaça Prat de la Riba

(antic Ajuntament)

Josep Monràs i Galindo, alcalde
Mercè Pérez Piedrafita, regidora de Cultura

Punt d’Informació 
de la Mostra
Pl. Prat de la Riba
(antic Ajuntament)

PÀGINA 2  Presentació / Punt d’Informació de la Mostra

PÀGINA 3/4  Activitats prèvies a la Mostra i al Museu Abelló

PÀGINA 5 Lèxic del titellaire

PÀGINES 6/11 Presentació de les companyies i els espectacles

PÀGINES 12/13 Programa de butxaca

PÀGINES 14/ 15 Història de la Mostra / 15è aniversari

PÀGINA 16 a 19 Instal·lacions titellaires

PÀGINA 20/21/  Menú dels titelles

PÀGINA 22 / Rutes per Gallecs

PÀGINA 23/ Plànol de la mostra

PÀGINA 24 / Informació general 

Índex
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DIVENDRES 8  
de  17 h a 20h

DISSABTE 9 
de 10 h a 14h i de 16h a 20h

DIUMENGE 10
de 10h a 14h

i de 16h a 19h

HORARI

Durant els tres dies de la MITMO, trobareu a la
plaça Prat de la Riba el punt d’informació de la mostra.
Si passeu pel Punt d’Informació podreu:

Recollir el diari oficial amb tota la programació 

Comprar les galetes del Mollet Mullat

Comprar productes de marxandatge de la Mostra

Bescanviar les entrades infantils dels espectacles de pagament 
per un obsequi.

Recollir informació del patrimoni de Mollet (el Museu Abelló, 
la Casa del Pintor, l’espai natural de Gallecs, el Menhir...) 
i conèixer interessants propostes culturals!
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Segueix 
el recorregut 
per tots 
els aparadors
Recull en qualsevol de les botigues 
participants un targetó 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 al 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, 
les tècniques de manipulació, 
els materials de construcció...
Tots els infants participants seran 
obsequiats amb una gorra!
Ens trobem a la pl. Catalunya, 
dimecres 6 d’abril, a les 17.30 h

32 4

Activitats prèvies 
a la Mostra

Participa en 
el sorteig d'un 
titella de guant 
del Mollet Mullat
El sorteig es farà a La Marineta, 
el dimecres 6 d’abril, en finalitzar 
el recorregut dels aparadors.
(*) Recorda que per aconseguir 
un número per al sorteig, 
has d’haver emplenat el targetó 
del circuit dels aparadors 
i portar-lo a La Marineta.

El Mercat Municipal 
convida els titelles
DISSABTE 2 de D’ABRIL, DE 10.30 A 12.30 h
Veniu al Mercat amb els infants i trieu un recorregut per 
buscar els titelles que s’amaguen a les parades. 
En acabar, us obsequiarem amb la gorra de la Mostra.

...i a les 12.30 h
primer espectacle de la 15a edició de la MITMO! 

L’AIGUA
Una aixeta dins d’un bosc i un petit aiguamoll s’han quedat 
sense aigua. La natura i els animals que hi viuen trobaran 
amb el seu enginy una solució a aquets greu problema.

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

Els titelles visiten 
les escoles bressol
DEL 28 DE MARÇ  AL 7 D’ABRIL
Galiot Teatre visitarà les 8 escoles bressol de la ciutat. 

La història de tres porquets que un bon dia es troben enmig 
d’un bosc quan arriba el fred. Cadascun decideix construir 
unes cases de palla, fusta i pedra.
L’enemic és un llop; però no us preocupeu perquè tothom 
sap com acaba aquesta història. Tots contents i el llop a l’olla.
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15a EDICIÓ Del 29 de març al 8 d’abril

Els aparadors

Un viatge pels contes tradicionals i populars.
Tots els decorats i titelles estan construïts amb paper 
i material reciclat.
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 Lledó Ferreters
 L’Illa Llibreria
 Pagès
 L’Isard
 Escuin
 Rebull
 Nya Spa
 Espai Decora
 Electrodomèstics Carretero
 Montse Palou
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Activitats al 
Museu Abelló
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Portes obertes
al Museu Abelló 
DIJOUS I DIVENDRES, de 17 a 20 h
DISSABTE, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
DIUMENGE, d’11 a 14 h

Entrada lliure i gratuïta

Visita guiada 
a la Casa del Pintor
DIVENDRES 3 d’abril, a les 18 h
DISSABTE 4 d’abril, a les 12 h i a les 18 h
DIUMENGE 5 d’abril 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 podreu trobar titelles!

Gratuïta, places limitades. 
Es recomana reserva prèvia.

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

Vine a coneixer
el labarint màgic del pintor, 
hi descobriràs uns titelles

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



MITMOSigla per anomenar la Mostra Internacional de Titelles de Mollet que es fa cada primavera, al mes d’abril.
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Tija 
Barreta llarga i prima que serveix 

per manipular un titella.
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Titella de guant, putxinel·li
Titella constituït per un cap 

i uns braços enganxats al vestit, 
dins el qual 

el titellaire fica la mà per bellugar-lo.
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Cal Titella
Instal·lació construïda per Galiot 

Teatre per descobrir el món
dels titelles.
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Teatre negre, teatre de llum negra
Espectacle teatral que es basa a fer veure figures, 

com ara titelles o objectes, 
il·luminades amb llum ultraviolada sobre un fons 

negre, amb els manipuladors totalment coberts de 
negre, de manera que només es veuen les figures 
pintades adequadament i sembla que apareguin 

i desapareguin, volin o es transformin.
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Castellet, guinyol, 
teatre de guinyol

Construcció feta habitualment 
de fusta, concebuda per 

representar-hi un espectacle
de titelles.Creueta

Estri per manipular un titella, 
que consta de dues tiges 

de fusta creuades, de les quals
pengen els fils del titella 

que el fan moure.
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Ombres xineses

Espectacle basat en les ombres 
que es fan aparèixer sobre 

un teló blanc.
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Titella de con, 
titella de cucurutxo, 

titella d’embut
Titella manipulat amb una tija des de sota, 
la qual queda amagada per un embolcall 

de tela o metàl·lic en forma cònica.

05 Llengüeta
Instrument de llauna que es 

col·loca a la part posterior del 
paladar per modificar la veu

del titellaire.
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Marioneta

Titella que s’acciona des de 

dalt mitjançant uns fils que 

pengen directament de les

mans del titellaire o d’un estri 

en forma de creu que mou 

el mateix titellaire.
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Titella d’objecte
Titella constituït per un objecte 
que cobra vida i es transforma 
en un personatge mitjançant 
la convenció escènica.
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Màscara
Careta que es posa el titellaire en 

un espectacle per representar 
un determinat personatge.

Titella Ninot o qualsevol objecte de fusta, metall, pedra, cartró o matèria plàstica que esmanipula amb la mà reemplaçant l’actor en el joc escènic.
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Titella de taula
Titella col·locat sobre una 

superfície plana, mogut per un 
manipulador a la vista del públic.

Titella de tija
Titella manipulat per sota mitjançant una barra 

inferior i amb un o tots dos braços moguts 
per una altra barreta.

Titella txec
Titella sostingut per una tija que va del cap del titella a la creueta, 
la qual té uns fils que permeten bellugar els braços del titella amb 
independència del cos. El titella txec és típic del teatre de Praga.

Vocabulari sobre els titelles
Paraules i curiositats

Altres
És el mateix ser un titella o un ninot que fer el titella o el ninot?Ser un titella és ser una persona manejable, mancada d’energia o de voluntat.Fer el titella és fer el pallasso o ser la riota d’algú.

Què vol dir fer ballar (algú) com un putxinel·li o com un titella?Vol dir fer a algú el que hom vol.
D’on ve l’expressió moure els fils? Probablement del món titellaire.

Si hi posem article, què hi posarem: el/la titella?Titella és masculí: el titella.

Teatre de 
titelles d’actor

Teatre de titelles en què 
el titellaire es converteix en 

actor de l’espectacle 
i representa un personatge

que interactua amb el titella. 

16



1€

PÚBLIC
Totes les edats

Instal·lació de gran format
PARC DE LES PRUNERES / ESPAI D’INSTAL·LACIONS
Petit taller per construir titelles.

1€

PÚBLIC
Totes les edats

Passis cada
5 min.

Passis cada
15 min.

+ DE
  2 anys

1€

Passis cada
20 min.

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

PÚBLIC
Familiar

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

Aquesta activitat funcionarà paral·lelament a totes les representacions 
que es faran durant tot el dia a la ciutat.

Un antic carrusel d'època que no porta cavallets, porta teatrets 
autòmats! Entra, seu, obre i participa dels diferents contes.

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

Instal·lació de gran format
MERCAT VELL

Cia. Galiot Teatre
Carpa Món Titella 
Viatge interactiu /Cultures del món
Instal·lació de gran format
PARC DE LES PRUNERES / ESPAI D’INSTAL·LACIONS

Instal·lació de gran format
PARC DE LES PRUNERES / ESPAI D’INSTAL.LACIONS

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

Gratuït

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

Cia. Galiot Teatre
Espai Munta Titella 
Petit taller artesà titellaire

Cia. Galiot Teatre
Giravolta Titelles
Teatre d’autòmats
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Espectacle d'ombres xineses que conta històries de personatges de la cultu-
ra romana. Sense idiomes. Un viatge pel temps, a través del llenguatge 
visual,la projecció de les ombres de mans i petits accessoris, com si fos un 
cinema mut,amb la vivacitat del titella. Una exquisida col·lecció de números 
romans que enllaça personatges com Neptú, nimfes, gladiadors, guerrers, 
el músic del corno, de la lira i altres personatges que es poden trobar en 
mosaics, pintures, atuells i escultures, tots plens de gràcia, que fascinen i 
sorprenen a tota mena de públics. 

+ DE
  4 anys

Cia. Galiot Teatre
En Patufet 
PRAT DE LA RIBA

Cia. Valeria Guglietti
Roma Umbra
Números Romanos
PLAÇA DE CATALUNYA

DIVENDRES i DISSABTE a les 20.45 h

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

DISSABTE a les 12.15 h i 16.30 hDIVENDRES a les 18 h

+ DE
  3 anys + DE

  3 anys

3€

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

Tècnica de manipulació: titelles de sobretaula
Idioma: català / Durada: 50 minuts
Origen: Mollet del Vallès

Una comèdia per a infants a partir de quatre anys i les seves famílies, que 
combina titelles de taula i narració. Us presentem el jardí de la iaia Ina, on 
conviuen gossos, cavalls, gallines, paó, cabreta, 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'integració en la diversitat, de 
models familiars i d'amistat plurals i variats, com són els que trobem en la 
societat.

+ DE
5 anys

Cia. Xarop teatre
Les Tres Porquetes / El Viatge
PLAÇA DE EUROPA

DISSABTE a les 11.45 h i 17.15 h

És la història de tres petites porquetes que es 
veuen obligades a saltar al mar per sobreviure 
i buscar als seus pares. A la granja comencen a 
passar coses que elles van descobrint, es van 
desvetllant personatges misteriosos que 
apareixen i ho canvien tot, de manera que 
les tres porquetes s'han d'enfrontar en solitari 
a un llarg viatge. ¿Podran aconseguir-ho 
les tres juntes? Sun, Quim i Xa, cadascuna 
amb les seves inquietuds i les tres amb 
la necessitat de sobreviure i fer 
de la seva vida una mica millor.  

3€

Gratuït

Gratuït

Tècnica de manipulació: titelles de sobretaula
Idioma: valencià
Durada: 50 minuts
Origen: Castelló de la Plana

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 a la 
mare i convençut que ningú el trepitjarà, decideix d'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? 

Tècnica de manipulació: ombra xinesa
Idioma: català / Durada: 45 minuts
Origen: Vilanova i la Geltrú
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PÚBLIC
Totes les edats

+ DE
5 anys

Cia. Pavel Smid
Una clase sobre el tiempo
PLAÇA DE CATALUNYA

DISSABTE a les 11.30 h i 17 h

Tècnica de manipulació: tècnica Txeca
Idioma: castellà / Durada: 45 minuts
Origen: República Txeca

Ja fa anys que un professor molt peculiar va pel món fent classes sobre el 
temps. Coneixeu aquesta assignatura? Doncs aprofiteu el moment i veniu a 
la nostra escola on el senyor Pablo Tic Tiemponés us parlarà sobre el temps. 
Us ensenyarà com tractar-lo perquè us guiï bé al llarg de les vostres vides. 
Tot això s'explica amb un conte sobre dos germans: Rapidito i Lentito. 
És millor tenir pressa i anar ràpid o fer-ho tot a poc a poc?

3€

Gratuït Gratuït

+ DE
1 any

3€

+ DE
2 any

Cia. Títeres sin cabeza
La burbuja
LA  MARINETA / AUDITORI

DISSABTE a les 12.15 h i 17.30 h

Submergeix-te amb nosaltres en un mar de cançons, sons, colors, bombo-
lles i llums que mullen i omplen de vida per ballar al ritme d'un univers 
màgic i desconegut sota l'aigua. Burbuja és una experiència marina per 
descobrir junts onades d'emocions que sorprèn tant a grans com als més 
petits. Tots els espectadors comparteixen escenari amb la Burbuja, així 
podran bussejar junts fins al més profund de l'oceà.

Cia. Pea Green Boat
L’arbre de les sabates
PRAT DE LA RIBA

DISSABTE 13 h

En Tim no troba la seva sabata esquerra. La busca per tot arreu fins que la 
Senyora Gris li diu que segurament la trobarà en un arbre molt especial. 
Seguint les instruccions de l'àvia, en Tim, tot saltant a peu coix, fa un viatge 
per tal de trobar la seva sabata perduda. 

Tècnica de manipulació: titelles de sobretaula
Idioma: català/ Durada: 45 minuts
Origen: Anglaterra - Barcelona

Cia. Panta Rhei Teatro
Noa Uy Uy Uy 
SALA FIVELLER

DISSABTE a les 18.15 h
DIUMENGE 11 h

La Noa té quasi tres anys, espontània, lliure, inquieta, entremaliada, 
juganera i graciosa. La seva àvia i el seu avi viuen lluny però l'arribada de la 
Noa farà que tots tres passin uns dies extraordinaris. L'àvia i l'avi redesco-
briran el món a través dels ulls de la Noa. Una aventura infinita pels tres.

Tècnica de manipulació: actors i titelles
Idioma: castellà / Durada: 45 minuts
Origen: Vitòria – País BascTècnica de manipulació: 

titelles i música
Idioma: català-castellà
Durada: 40 minuts
Origen: Saragoza

08



PÚBLIC
Totes les edats

Cia. Pavel Smid
Un cuento del viento
PLAÇA DE CATALUNYA

DIUMENGE a les 11.30 h i 17 h

Tècnica de manipulació: tècnica Txeca
Idioma: castellà / Durada: 45 minuts
Origen: República Txeca

Pablo Tontonarra Delviento és un home molt peculiar que des de fa molt 
de temps viatja pel món. Allà on va porta el vent i allà parla sobre ell. Narra 
el conte sobre dos nens en un molí de vent. Mentre bufava el vent, la vida 
al molí era molt agradable, però un dia, el vent va parar. Qui és el rei del 
vent i on viu? Ho heu endevinat? A veure si els dos nens aconsegueixen 
trobar la resposta correcta durant la seva aventura. 

Gratuït

Gratuït

5€

PÚBLIC
Totes les edats

Cia. Zum Zum teatre

La gallina dels ous d’or
PRAT DE LA RIBA

DISSABTE 19 h

Els grangers d'aquesta història no perdien el temps pensant en els diners i 
sempre repartien el poc que tenien amb qui més ho necessitava, però un 
dia va arribar una gallina a la seva granja i va pondre un ou d'or. Us imagi-
neu si us passa a vosaltres? La gallina dels ous d'or, és una història que 
conta que els diners són un "cuento". 

Tècnica de manipulació: actors i titelles
Idioma: català / Durada: 55 minuts
Origen: Lleida

PÚBLIC
Adult

Cia. Jordi Bertran

DISSABTE a les 22 h

Poemes Visuals és un espectacle generós, ple de tendresa, que omple cada 
racó de l’escena d’un virtuosisme inusual, fruit d’anys de treball. A l’escena-
ri prenen vida un conjunt de lletres construïdes amb senzillesa, que reque-
reixen de gran mestria per a aconseguir que, amb la seva manipulació, el 
gest es transformi en vers i el vers en emoció. L’espectacle s’inspira en la 
màgia dels poemes visuals del poeta català Joan Brossa, prenent en 
préstec el magnetisme de l’abecedari brossià, el joc de lletres amb el qual 
el poeta il·lustrava la seva poètica visual. 

Tècnica de manipulació: actors i teatre d’objecte amb titelles
Idioma: català / Durada: 55 minuts
Origen: Cubelles

Cia. Cacahuet Teatre

DIUMENGE a les 10.45 h i 16.30 h

+ DE
  2 anys

3€

Tècnica de manipulació: 
muntatge de titelles de taula amb mùsica
Idioma: català / Durada: 35 minuts
Origen: Vic

En una clariana enmig del bosc un conill es desperta i surt del cau. Té molta  
gana i li agrada cuinar. Amb els animalons del bosc prepararan plegats un 
deliciós pa de pessic! L’ós li duu maduixes, l’eriçó un granet d’anís, les 
abelles mel i les orenetes volen i es capbussen pels núvols, el cargol busca 
una col i el centpeus no té prou sabates per calçar tants peus! Muntatge 
basat en un conte i poesies de Ramon Besora: El conillet que volia  pa de 
pessic. 

Poemes Visuals
MERCAT VELL

El conillet que volia 
pa de pessic
LA MARINETA / SALA D’EXPOSICIONS

09



PÚBLIC
Totes les edats

+ DE
2 anys

Cia. L'Invisible Titelles

DIUMENGE a les 11.50 h

Us presentem la nostra versió del conte clàssic de la rateta. Ja sabeu, la 
rateta molt presumida que sempre té la casa neta com una patena i que un 
bon dia, tot escombrant l'escaleta que dóna al carrer es troba un dineret i 
ràpidament es posa a pensar en què gastar-lo. Se li ocorren diverses idees 
però al final, decideix que es comprarà un llaç ben maco i sortir al carrer, a 
veure si troba un marit que li faci el pes. Després de veure molts animalons 
(un gall, un gos, un porc, ...) A cadascú els farà la pregunta clau per decidir 
si vol o no casar-se amb ells: A veure com cantes? No li satisfan les respos-
tes d'aquests pretendents, els sons que emeten, però quan arriba el gat i 
diu miauuuu, decideix que amb ell es casarà. I així ho fan. 
Una tria un pèl arriscada... No cal molta imaginació per saber el que pot 
arribar a passar.

Gratuït

Gratuït

PÚBLIC
Totes les edats

Gratuït

Cia. Actua Produccions
El petit Lilo
PARC DE LES PRUNERES
Itinerari de gran format 1

Qui no ha desitjat mai tenir un gos alguna vegada? Però atenció nens i 
nenes, papes i mames, Lilo és molt gran i no hi cap dins de casa vostra! El 
petit Lilo és un cadell de gos gegant ple d'energia i molt entremaliat, que 
arriba a la vostra ciutat per jugar amb tots vosaltres! Tira-li el seu os i anirà 
a buscar-lo...! Juga amb la seva pilota gegant i et seguirà..! Crida el seu nom 
i vindrà corrent a veure't! Però vigila si li demanes la pota perquè és molt 
gran! Joguines gegants, bombolles de sabó, música i moltes entremaliadu-
res canines faran del petit Lilo un espectacle familiar ple de sorpreses! 
Deixeu volar la imaginació i entreu en el món d'en Lilo!

Tècnica de manipulació: titelles de gran format
Idioma: sense text / Durada: 1 hora
Origen: Vallgorguina

D’una pometa un pomer
LA MARINETA / AUDITORI

DIUMENGE a les 11.45 h i 17.15 h

+ DE
  2 anys

1€

Tècnica de manipulació: titelles i objectes
Idioma: català / Durada: 40 minuts
Origen: Terrassa - València

L'Aran ha mossegat una poma. Dins hi ha trobat una llavor espavilada que 
es convertirà en un bonic pomer. Dibuixos, llibretes i cançons populars ens 
acosten al cicle de la vida i a l'increïble món de les plantes. Un espectacle 
delicat per gaudir la poesia de les coses senzilles. 

DIUMENGE a les 12 h

Los Extintos
PARC DE LES PRUNERES
Itinerari de gran format 1

Fa molt de temps, existia una raça d'éssers que es deien els Ankur que 
vivien en pau amb les persones que vivien en les terres que avui anome-
nem Amèrica. Així va ser durant molt de temps fins a l'arribada de l'home 
de l'oceà. Aviat tot canviaria. Aquesta és la història d'un Ankur anomenat 
Sargon l'explorador i els seus dos especials amics Donkor i Neb. 

Tècnica de manipulació: titelles de gran format
Idioma: sense text / Durada: 1 hora
Origen: Barcelona

DIUMENGE a les 12 h

La Que escombrava 
l'escaleta
PLAÇA DE EUROPA

Tècnica de manipulació: titelles de sobretaula i d’objecte
Idioma: català / Durada: 45 minuts
Origen: Mont Roig del Camp

Cia. De Paper Cia. Opakar
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PÚBLIC
Totes les edats

Cia. Festuc Teatre
Adéu Peter Pan
PLAÇA DE PRAT DE LA RIBA

DIUMENGE a les 13 h

Tècnica de manipulació: 
titelles de sobretaula  i teatre d'objecte
Idioma: català
Durada: 53 minuts
Origen: Lleida

A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, les 
històries i aventures que li explica el seu avi, amb qui passa totes les tardes 
jugant a ser PETER PAN. Però, de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran 
la Maria de la seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores, les aventures 
les viurà en primera persona. Els pirates, la Campaneta, els indis i tot l’imagi-
nari que va escriure en James Matthew BARRIE passaran a formar part de la 
seva realitat. Una història molt tendra, en la qual es plasma un fet actual: el 
vincle entre els infants i els seus avis, i, a més, la manera com els pares i les 
mares gestionen aquestes noves relacions familiars. Un espectacle de 
titelles i actors, sensible i divertit, que buscarà en tot moment la complicitat 
de petits i grans amb una posada en escena que et captivarà des del primer 
moment. 

+ DE
5 anys

Gratuït

Cia. La Mà de l'Artista
L'Arc de Sant Martí 
i la Lluna
PLAÇA DE PRAT DE LA RIBA

DIUMENGE a les 18 h

Tècnica de manipulació: 
titelles de sobretaula i objecte
Idioma: català / Durada: 45 minuts
Origen: Tiana

A la Cargol no li agradava anar a poc a poc. No. Ella volia ser ràpida, aerodinà-
mica i motoritzada! Una cosa semblant li passava al Gall, que volia viure sota 
l’aigua. I a la Mosca, que considerava que per ser una mosca no era prou de 
“color de mosca”. I el Peix... bé, el tema del Peix ja és tota una altra història.
El fet és que La Lluna, que és molt antiga i molt bruixa, els va explicar que si 
demanes un desig mentre passes per sota l’Arc de Sant Martí, se’t fa realitat. 
Ara: també els va aconsellar que s’ho pensessin molt i molt bé abans de 
demanar un desig que canviaria la seva manera de ser. Però no estem segu-
res que, en aquell moment, se l’estiguessin escoltant gaire... 

Gratuït
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Totes 
edats

Totes 
edats

Totes 
edats

Totes 
edats

+ DE

2 anys

Totes 
edats

Totes 
edats

+ DE

2 anys

Totes 
edats

+ DE

2 anys

+ DE

2 anys

+ DE

3 anys

+ DE

5 anys

+ DE

5 anys

+ DE

5 anys

+ DE

5 anys

+ DE

1 anys

+ DE

1 anys

+ DE

4 anys

+ DE

4 anys

+ DE

3 anys

Adults

+ DE

3 anys

8, 9 i 10 d’abril

ON Titella construït amb material reciclat. Forma part de la CARPA Món Titella de Galiot Teatre.

UP

OF

12

MOSTRA INTERNACIONAL DE 

15a EDICIÓ

Cal Titella
Cia. Galiot Teatre

Cal Titella
Cia. Galiot Teatre

Instal.lacions de la cia. Galiot Teatre

Carpa Món titella
Passis cada 5 min. / Durada interior 20 min.

Espai Munta Titella
Passis cada 15 min.

Giravolta Titelles
Passis cada  20 minuts

Instal.lacions de la cia. Galiot Teatre

Carpa Món titella
Passis cada 5 min. / Durada interior 20 min.

Espai Munta Titella
Passis cada 15 min.

Giravolta Titelles.
Passis cada  20 minuts

El somni de la Iaia Ina
Cia. Guinyol Didó / 40 min.

Una clase sobre
el tiempo
Cia. Pavel Smid / 45 min.

Una clase sobre
el tiempo
Cia. Pavel Smid / 45 min.

Les tres porquetes / 
El Viatge
Cia. Xarop Teatre

La burbuja 
Cia. Títeres sin cabeza / 40 min.

Les tres porquetes / 
El Viatge
Cia. Xarop Teatre

La burbuja 
Cia. Títeres sin cabeza / 40 min.

Noa Uy uy uy 
Cia. Panta Rhei Teatro / 45 min.

La gallina dels ous d’or
Zum zum Teatre / 55 min.

ROMA UMBRA
Números Romanos
Cia. Valeria Guglietti / 45 min.

Poemes Visuals
Cia. Jordi Bertran / 55 min.

L’arbre de les sabates
Cia. Pea Green Boat / 45 min.

El somni de la Iaia Ina
Cia. Guinyol Didó / 40 min.

MERCAT VELL

PARC DE 
LES PRUNERES

ESPAI INSTAL·LACIONS 
TITELLAIRES

LA  MARINETA
SALA D’EXPOSICIONS

LA  MARINETA
SALA D’EXPOSICIONS

PLAÇA
CATALUNYA

PLAÇA EUROPA

10.30 / 
13.30 h

16 / 19 h

11 / 14 h

PARC DE 
LES PRUNERES

ESPAI INSTAL·LACIONS 
TITELLAIRES

11.15 h

LA  MARINETA
SALA D’EXPOSICIONS16.30 h

LA  MARINETA
AUDITORI

12.15 h

LA  MARINETA
AUDITORI

17.30 h

PRAT DE LA RIBA13 h

PRAT DE LA RIBA19 h

11.30 h

PLAÇA
CATALUNYA17 h

PLAÇA
CATALUNYA20.45 h

MERCAT VELL

MERCAT VELL

22 h

11.45 h

PLAÇA EUROPA17.15 h

SALA FIVELLER18.15 h

17 / 20 h

Instal.lacions de la cia. Galiot Teatre

Carpa Món titella
Passis cada 5 min. / Durada interior 20 min.

Espai Munta Titella
Passis cada 15 min.

Giravolta Titelles
Passis cada  20 minuts

En patufet
Cia. Galiot Teatre / 50 min.

ROMA UMBRA
Números Romanos
Cia. Valeria Guglietti / 45 min.

PRAT DE LA RIBA18 h

PLAÇA
CATALUNYA20.45 h

PARC DE 
LES PRUNERES

ESPAI INSTAL·LACIONS 
TITELLAIRES

19 / 20 h

Divendres

PROGRAMA 
DE BUTXACA

Dissabte



Totes 
edats

Totes 
edats

Totes 
edats

Totes 
edats

Totes 
edats

Totes 
edats

Totes 
edats

+ DE

5 anys

+ DE

2 anys

+ DE

2 anys

+ DE

2 anys

Totes 
edats

Totes 
edats

+ DE

2 anys

+ DE

2 anys

+ DE

2 anys

+ DE

2 anys

+ DE

2 anys

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

MV

SF

Aquest espectacle quedaria suspés

La Que escombrava l'escaletaPLAÇA EUROPA
Cia. L'Invisible Titelles

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

VENDA D’ENTRADES
a partir de l’1 d’abril

- Venda on line : https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (plaça de l’Església, 7)
  de dilluns a divendres, de 15.30 a 21 h.
- Punt d’informació de la MITMO: Pl. Prat de la Riba.
 Dissabte 9 d’abril, de 10 a 14 h i de 16 a 22 h. 
 Diumenge 10 d’abril, de 10 a 14 h i de 16 a 19h.
 Sempre que les entrades no estiguin exhaurides.
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PARC DE 
LES PRUNERES

LA  MARINETA

Adéu Peter Pan. 
Cia. Festuc Teatre / 45 min.

PRAT DE LA RIBA

Una cuento sobre el viento
Cia. Pavel Smid / 45 min.

PLAÇA
CATALUNYA11.30 h

Un cuento sobre el viento
Cia. Pavel Smid / 45 min.

PLAÇA
CATALUNYA17 h

MERCAT VELL

PLAÇA EUROPA

Noa Uy uy uy 
Cia. Panta Rhei Teatro / 45 min.

SALA FIVELLER

SALA FIVELLER

11 h

PRAT DE LA RIBA

PLAÇA
CATALUNYA

PARC DE 
LES PRUNERES

Cal Titella
Cia. Galiot Teatre

Instal.lacions de la cia. Galiot Teatre

Carpa Món titella
Passis cada 5 min. / Durada interior 20 min.

Espai Munta Titella
Passis cada 15 min.

Giravolta Titelles
Passis cada  20 minuts

El Conillet que volia 
pa de pessic
Cia. Cacahuet Teatre

D’una pometa un pomer 
Cia. de Paper / 40 min.

Itinerant gran format 1. 
El petit Lilo
Cia. Actua Produccions / 1h.

PARC DE 
LES PRUNERES

ESPAI INSTAL·LACIONS 
TITELLAIRES

LA  MARINETA
SALA D’EXPOSICIONS

10.30 / 
13.30 h

11 / 14 h

Instal.lacions de la cia. Galiot Teatre

Carpa Món titella
Passis cada 5 min. / Durada interior 20 min.

Espai Munta Titella
Passis cada 15 min.

Giravolta Titelles
Passis cada  20 minuts

PARC DE 
LES PRUNERES

ESPAI INSTAL·LACIONS 
TITELLAIRES

16 / 18 h

10.45 h

El Conillet que volia pa de pessic
Cia. Cacahuet Teatre

LA  MARINETA
SALA D’EXPOSICIONS16.30 h

LA  MARINETA
AUDITORI

11.45 h

11.50 h

D’una pometa un pomer 
Cia. de Paper / 40 min.

LA  MARINETA
AUDITORI

17.15 h

12 h

PARC DE 
LES PRUNERES

Itinerant gran format 2. 
Los extintos
Cia. Opakar / 1h.

12 h

13 h

L’Arc de Sant Martí i la LLuna
La Mâ de l'Artista/ 45 min.

PRAT DE LA RIBA18 h

MERCAT VELL

Diumenge

Cal Titella
Cia. Galiot Teatre

16 / 18 h MERCAT VELL



Néix la Mitmo!
A la primera edició ja es crea el Mollet Mullat que 
es converteix en el símbol de la Mostra. 

Places i carrers plens!
La Mostra ha estat des de l’inici un èxit de públic.

El Forn Sant Vicenç durant anys va estar fabricant 
una mona de xocolata que es repartia entre 
els nens i nenes que visititaven la Mostra.
També els restaurants col·laboren oferint 
menús especials.

Comptem amb el comerç
i la restauració!

Galiot Teatre
Els espectacles i instal·lacions
de la companyia molletana
són presents cada any 
a la Mostra.

Activitats paral·leles!
La Mostra compta amb altres activitats 
com visites de titelles a les escoles 
bressol o al mercat; la ruta per 
aparadors en col.laboració 
amb els comerços; activitats 
al Museu Abelló...

Companyies d’arreu!
Cada any ens visiten 

companyies de tot Espanya i 
algunes de la resta 

d’Europa. Es seleccionen 
espectacles de formats i estil 

molt diversos.

Espectacles itinerants!
Espectacles de Cavalls de Menorca
o Les contes de Asphalt de Bèlgica 

impacten i diverteixen al públic que 
els segueixen pels carrers.

Espectacle a l’abast de tothom!

La Mitmo
arriba al seu 

15è aniversari!
Tenim una

història que volem
compartir 

amb vosaltres.
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Un grup de pastisseries de Mollet van crear 
una galeta en forma de mollet especialment 
per a la Mostra. Actualment s’elaboren a 
Centre Ocupacional el Bosc.



Ja siguin espectacles de petit o gran format, 
amb música, sense text, en interiors, exteriors... 
el públic sempre ha omplert els espectacles 
i les places i carrers de Mollet de vida, 
somriures i ha donat el seu suport a la Mostra 
i la cultura.

Cada any la Mostra ofereix 
un espectacle per a adults.
Foto: Cia. Teatre Nu amb 
l’espectacle Mrs. Brownie

Una de les singularitats de la nostra Mostra són les grans instal.lacions 
de Galiot Teatre, on els nens, nenes i famílies són part activa: 
muntant les titelles, manipulant-les i creant les seves pròpies històries.
Foto: Instal·lació Munta Titella

La Mostra s’ha anat consolidant amb els anys 
i forma part dels esdeveniments rellevants 
de Mollet. Ha estat una fita segura fins a 2020, 
en que la edició va ser anul·lada per 
la pandèmia.

L’edició es va fer de manera reduïda, adaptada a les messu-
res de seguretat de la COVID, així i tot
Galiot va estrenar una nova instal·lació, Giravolta Titelles.

Gràcies al públic!

Les grans instal·lacions
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Un any més hem 
preparat aquesta 

Mostra
amb la il·lussió
que sigui una 

gran experiència.
Moltes gràcies!



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-les, 
i conèixer els diferents tipus  i tècniques de manipulació, 

inventar històries i passar una bona estona.
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L'any 2008, a la 2a edició 
de la MITMO, improvisem enmitg

de la plaça de Prat de la Riba, 
un muntatge que en un futur es convertiria 

en la nostra primera  instal·lació,
amb diferents teatrets antics 
de Galiot i titelles per jugar.

Al cap de dos anys vam estrenar a la Mitmo 
la primera instal·lació dedicada a l'art 

dels titelles de Galiot "Cal Titella".
Aquesta instal·lació s’ha muntat
més de 300 vegades i ha arribat

 fins a Dinamarca.



Una carpa, 60 titelles, 6 habitacions 
i més de 30 armaris/finestres per obrir, mirar i manipular.

15 tècniques de manipulació diferents i petits mecanismes construïts 
amb materials reciclats: fustes, tiradors, aixetes... 

   12 armaris 
amb titelles 
per manipular 

   45 titelles
originals

de diferents països 

   15 tècniques
de manipulació

diferents

Un viatge per la cultura dels titelles del món

Per a celebrar la 10a edició
de la Mitmo, l'any 2016, 

estrenem
la 2a instal·lació la

"Carpa Món Titella".
el petit museu de titelles 
itinerants convertit en 

una instal·lació 
interactiva i participativa.

17



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 serà un constructor titellaire
durant una estona.

Taller artesà titellaire

A la 12a edició, l’any 2018 
estrenem la 3a instal·lació, 

la més participativa de totes, 
un petit taller artesà 

titellaire!
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El parc de les Pruneres 
i el Mercat Vell

acullen aquesta edició,
aquestes 

quatre instal·lacions 
dedicades a l'art 

dels titelles.

Les peculiars instal·lacions 
dedicades a l'art dels titelles!

Entra, seu, obre i participa 
dels diferents contes.
En cada escena podreu
manipular diversos mecanismes 
construïts amb material reciclat 
com culleres de cuina, molinets 
de carn, aixetes antigues, 
eines de fusteria...

No hi faltis, et necessitem 
per fer girar el carrusel! 

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

19

I aquest any 2022, 
per a celebrar 

el 15è Aniversari de la MITMO, 
estrenem a Mollet

la 4a instal·lació, el Giravolta Titelles.
Ha estat construit durant

 més d’un any, 
durant la pandèmia 

de la Covid-19.



CERVECERIA
RIVOLI 

C. Agricultura, 9 / Tel. 93 570  57 57
Menú adult

Entrants
Amanida

Suc de pinya, préssec o tomàquet
Olives

Primers
Canelons de la iaia

Escalivada amb tonyina
Fideuà de marisc

Torrada de pernil ibèric
Segons

Entrecot de vedella
Bacallà amb samfaina

Conill amb cargols
Sípia a la planxa

Postres
Assortiment de pastissos

Crema catalana
Sorbet de llimona

Flam de la casa

Obsequi de la 
xapa Mollet Xef 
per als nens,  
amb el menú infantil
(fins a esgotar existències)

Menú adult

15,50€

Menú infantil 

10€

Menú infantil Menú adults

1/2 ració

8,50€

RESTAURANT
 LA ESPARDEÑA  
C. Francesc Ferrer i Guàrdia, 21- 23

 Tel. 661 27 61 90 / 697 32 26 23
Reserva prèvia

Menú adult
Primers

Espaguetis negres a la marinera (cloïsses, gambes, 
calamar i alls tendres)

Amanida de formatge de cabra amb fruita seca
Canelons de carn de la casa

Ous al plat amb xoriço de poble (al forn)

Segons
Pressa de duroc a la brasa amb patates de la casa i 

pebrots del Padró 
Seitons fregits a l'andalusa amb verduretes

Mandonguilles amb samfaina
Calamarcets a l'andalusa amb verduretes

Postres
Crema catalana de la casa

Flam d'ou o de cafè de la casa amb nata i caramel
Macedònia amb Cointreau

Inclou: begudes, postres o cafè.
No mig menús

Menú infantil
Primers

Tagliattelle al pesto a la bolonyesa
   Canelons de carn de la casa

Segons
Tires de pollastre de la casa amb patates fregides

Croquetes de la casa amb patates fregides
Tires de lluç de la casa amb patates fregides

Postres
Crep de xocolata amb nata
Fantasmics gelat de Nestlé

Mico llapis gelat Nestlé

Inclou: beguda i postres
No mig menú

Menú infantil 

12€

Menú adult

18€

Menú infantil 

11,95€
Mitja ració

9,95€

Menú adult

16,95€

D’GUST RESTAURANT 
Pl.Major, 7, local 3. L’iIla / Tel. 645 666 606 

Menú adult
Primers

Canelons de carn amb beixamel trufada 
Musclos al vapor de cava 

Espaguetis amb frutti di mare 
Pastís de tonyina i gambes 

Amanida de la casa amb rul·lo caramel·litzat i vinagreta 
Segons

Picantó al forn acompanyat de patates fornera 
Botifarra de pagès a la brasa amb patates i allioli

Llibret de pollastre farcit de Cheddar i gall d’indi amb amanida 
Coulant de braó amb bolets i reducció  P. Ximenes + 5 €

Bacallà amb tomàquet confitat i mel 

Postres
Iogurt natural (Fageda) / Pastís gelat whisky / 

Flam d’ou amb nata  / Copa de gelat  / Tarta Santiago 

Menú infantil
Primers

Canelons / Macarrons 

Segons
Hamburguesa de vedella 

Hamburguesa de pollastre arrebossat

Postres 
Gelat / Iogurt 

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,
formatge i crostons de pa 

Amanida verda amb tonyina, espàrrecs, ou, 
pastanaga i vegetals 

Remenat de gules, amb gambetes i alls tendres 

Rissoto de bolets a la parmigiana

Salmorejo cordovès amb ou i pernil de gla 

Hummus de cigrons amb el seu pa torrat 

Pasta del dia amb verdures saltejades amb soja 

Canelons de carn amb beixamel gratinada 

Segons
Pit de pollastre a la milanesa amb tomàquet i mozzarella 

Garrí de porc al forn amb salsa de vi negre 

Hamburguesa de Kale i quinoa amb romesco 

Lluç a la biscaïna amb verdures a la planxa 

Ous trencats amb bacó, ceba cruixent i salsa Cheddar 

Bistec de vedella amb salsa Roquefort 

Entrecot de vedella 250 gr al gust (supl. 3,5 €)

Costelles i mitjanes de xai amb allioli  (sup. 4 €)

Gambes llagostineres a la planxa amb mesclum 
d’enciams (sup. 3,5 €)

Postres
Coulant de xocolata amb nata (sup. 0,50 €)

Flam amb nata / Iogurt natural  / Terrina de gelat / 
Crema cremada / Fruita del dia 

inclou: aigua, vi, gasosa, pa i cafè

Menú adult

17’50€
Per emportar

15€
Mig menú 

14’50€

Menú infantil
Macarrons amb salsa bolonyesa i croquetes 

o escalopa de pollastre amb patates fregides
 

Inclou: postres del menú + aigua o suc

Menú infantil 

10’50€

(Menors de 12 anys)

Menú infantil
Primers

Canelons  de carn gratinats amb Emmental  
o  macarrons amb Salsa bolonyesa

Segons
Nuggets casolans  amb patates 

o botifarra de pagès 
a la brasa amb patates i allioli 

Postres 
Iogurt natural 

Flam d’ou amb nata 
Copa de gelat 
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PARRILLERIA 
ARGENTINA

JAKE
Pl. Major, 4, local 9. L’Illa

Tel. 605 591 129

Menú adult
Primers

Amanida de la casa
Graellada de verdures

Creps farcits de pollastre         

Segons
Tira de rostit a la brasa 
amb patates a la brasa

Buit a la brasa amb patates a la brasa
Pollastre a la brasa amb patates a la brasa
Entrecot a la brasa amb patates a la brasa

Postres
Pastís de formatge

Panacota
Gelat de vainilla o xocolata

Crep amb dolç de llet o Nocilla

Inclou: beguda i cafè

Menú infantil
Primers

Espaguetis amb salsa carbonara o bolonyesa
Milanesa de pollastre amb patates fregides
Milanesa de vedella amb patates fregides
Botifarra a la brasa amb patates fregides

Postres
Pastís de formatge

Panacota
Gelat de vainilla o xocolata

Crep amb dolç de llet o Nocilla

Inclou: beguda

BAR
RESTAURANT 

EL REFUGI
Rbl. Pompeu Fabra, 14 

Tel. 635 09 76 30 / 625 22 22 40

Menú adult
Primers

Crep farcida de pollastre amb xampinyons 
i crema de formatges

Duo d’espaguetis a l'estil dels pescadors
Amanida de l'horta amb mix de formatges i fruits secs 

amb balsàmic

Segons
Centres de filet de garrí a la crema de mostassa 

antiga i mel
Medallons de vedella farcida d'espatlla extremenya 

i poma al vi de Madeira
Llom de lluç mariscat amb llagostins

Postres
Púding d'ametlles i galetes Maria

Pastís de formatge de la iaia amb crema 
de fruits vermells

Mini brownie amb gelat de vainilla

Menú infantil
Primers

Macarrons tricolor a la bolonyesa
Espaguetis amb mini mandonguilles a la italiana

Segons
Llibrets de filet de garrí farcits de espatlla 

i formatge brie
Llagrimetes de gall dindi amb dues salses

Postres
Pastís de xocolata / Flam d'ou / Gelat

Menú infantil 

12,50€
1/2 ració

8,50€

Menú adult

17’50€

Menú adults
Primers

Crema d'espàrrecs

Amanida variada.

Llenties eco de Gallecs estofades amb foie

Raviolis casolans farcits de maneta de porc i gambes 
amb salsa de marisc.

Segons
Rissoto al vermut blanc de carxofes i llimona

Galtes de porc duroc de Cal Rovira estofades 
amb parmentier i salsa de ratafia

Lloms nets de llobarro a la brasa

Pizza veneciana de mozzarella i pernil cuit

Pizza menorquina de sobrassada, 
formatge de cabra i toc de mel

Postres casolanes

Postres o cafè inclòs

També inclou: pa, aigua o vi 

Menú infantil
Primers

Amanida de pinya i tonyina.

Puré de carbassó amb crostons.

Arròs tres delícies amb pernil cuit, truita i 
pastanaga.

Macarrons bolonyesa.

Postres casolanes
Pizza barbacoa de pollastre, blat de moro 

i salsa barbacoa

Hamburguesa casolana a la brasa

Melós de pollastre a la brasa

Filet net de llobarro amb pèsols saltejats

Postres casolanes
Inclosos

Menú infantil / 1 plat 2 plats 

9,75€ 12,50€

Menú adult

21,50€

Menú adult

22,50€

Menú infantil 

12,50€

Menú infantil
Plat únic

Plat combinat d'espaguetis napolitana, escalopa, 
croquetes i patates fregides.

Inclou: postres i Beguda

LA LLAR 
D’ EN TARIEL

Rbl. Pompeu Fabra, 42 / Tel. 93 570 05 46

Menú adult
Aperitiu de patates xips, olives i fideuà

Primers
Ou estavellat amb pernil Ibèric i foie micuit 

Timbal d’escalivada amb tonyina

Canelons casolans de rostit amb beixamel i gratinats

Amanida mesclum, formatge de cabra, 
figues confitades i fruits secs

Calamarsons a l'andalusa amb calamars a la romana

Carpaccio de trilogia marina

Segons
De les nostres brases:

Xurrasco de Vedella /Bistec de Vedella

Hamburguesa de Vedella al plat amb formatge 
de cabra i ceba caramel·litzada

Botifarra/”Carrillera” de porc/Secret ibèric

Salses: allioli, pebre verd o rocafort

Paella marinera

Bacallà a la planxa o Donosti

Lluç a la planxa o Donosti

Postres de la casa

Inclou: vi o sangria. Ampolla cada 3 p.

Menú adult

18€

Menú infantil

9,50€ 

EL VELL NOU
C. d'Antònia Canet, 6 / 

Tel. 570 88 61 / 603 441 258 
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RESTAURANT
LA ESPARDEÑA  
C. Francesc Ferrer 
i Guàrdia, 21- 23
Tel. 661 27 61 90 / 
697 32 26 23

CERVECERIA RIVOLI 
C. Agricultura, 9
Tel. 93 570  57 57

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 

BAR RESTAURANT 
EL REFUGI
Rbl. Pompeu Fabra, 14 
Tel. 635 09 76 30 /
625 22 22 40

LA LLAR 
D’ EN TARIEL
Rbl. Pompeu Fabra, 42
Tel. 93 570 05 46

PARRILLERIA 
ARGENTINA JAKE
Pl. Major, 4, local 9. L’Illa
Tel. 605 591 129

EL VELL NOU
C. d'Antònia Canet, 6 / 
Tel. 570 88 61 / 603 441 258 
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Lledó Ferreters

L’Illa Llibreria

Pagès

L’Isard

Escuin

Rebull

Nya Spa

Espai Decora

Electrodomèstics Carretero

Montse Palou

Plànol de 
la Mostra

Inici al parc de les Pruneres 
passant per la rbla. de Balmes, 
la pl.Catalunya, el c. Barcelona 
fins a la pl. Prat de la Riba 
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Per només 1 € pots berenar les galetes del Mollet Mullat 
que trobaràs al Punt d'Informació ubicat a l’antic Ajuntament 
de la plaça de Prat de la Riba .
Aquest any elaborades exclusivament pels nois i noies
del Centre Ocupacional del Bosc! 
Durant la resta de l’any també pots trobar els Mollets als forns i pastisseries.
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

L’organitza Direcció artística i
producció de la Mostra

La patrocina Hi col.labora

Agraïments

Programació 
a Vallès Visió

 
De dilluns a divendres, a les 20 h

Ampli seguiment dels actes previs 
de la MITMO a l’Informatiu 

 
Dilluns 18 d’abril, a les 20 i 22 h

Especial Mostra de Titelles 2022
Reportatge resum de la 
15a edició de la MITMO

Emissora oficial: Ràdio Mollet

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

1€
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Conèixes la pastisseria artesana del Bosc? 
La pastisseria artesana del Bosc és un projecte de formació que s’inicia 
l’any 1998, com una activitat setmanal dins de la programació dels 
nois/es en etapa pre- laboral i que està  inclosa dins de la programació 
del servei. Es una activitat on el sentit de la responsabilitat, la feina ben 
feta i el treball en equip procurem que hi siguin sempre.

En aquest projecte  hi  participen dos 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.

Aquest projecte, any rere any, es va ampliant amb nous objectius, 
sempre anem marcant nous reptes.

Enguany ens han encarregat  l’elaboració de les galetes de la MITMO i 
també, com ja fèiem cada any, posar-les en bossetes.  

Ens hem engrescat molt amb el repte i  ja està tot a punt, amb el secret 
del nou disseny i que en cap moment canviarà l’essència del color blau 
en què es transforma el peix a la Mostra de Titelles.

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


