
5, 6, 7 i 8 de NOVEMBRE de 2021

Espectacle 
“Món de la Fantasia” 
a càrrec de la companyia Festiniño. 

Activitat recomanada per a infants 
fins als 8 anys.

Hora: divendres, 18.30 h; dissabte, 
17 i 19 h; diumenge, 12 i 18 h; i 
dilluns, 18.30 h

Lloc: carpa al costat del camp de 
futbol

Preu: entrada gratuïta per a infants 
fins a 3r de Primària empadronats a 
Hostalric. Les entrades s’entregaran 
a l’Escola Mare de Déu dels Socors i 
a l’Escola Bressol El Patufet. En cas 
de no assistir a cap d'aquests dos 
centres i estar empadronats a 
Hostalric, les entrades es podran 
recollir a l'OAC de l'Ajuntament.

les abelles i adreçat als infants de 0 a 3 anys.
Els nens, els seus pares i dos artistes improvitzen per recrear 

APICIRC es pot fer tant en espai exterior com interior.

punt de llum.

https://youtu.be/6cdrCOc-T94  
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Passin i vegin la rebotiga d'aquest artista, les seves idees i bogeries. Vegin com es 

 

https://youtu.be/4ty-Ke727oc 

Dia de la 

Infància 

Organitza:

Hostalric 2021
Amb motiu de la commemoració del Dia 

Internacional dels Drets dels Infants, a Hostalric 
tindrem un mes de novembre ple d’activitats. 

Vine a gaudir de propostes per a tota la família!

Organitza:

Hostalric
2021

Consulta tota la programació al web 
www.hostalric.cat

20 de novembre
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13 de NOVEMBRE de 2021

Fira del còmic infantil i 
juvenil. 

Hora: de 10 a 14 h

Lloc: plaça de Can Llensa

Organitza: proposta del Consell 
d’Infància d’Hostalric i organitzada 
per la Biblioteca Modest Salse

Parades de còmics, tallers de còmic i de 
manga, visita d’un il·lustrador, entre 
altres activitats.

Programa d’activitats 
20 de NOVEMBRE de 2021

Dia de la Infància

27 de NOVEMBRE de 2021

Espectacle 
“El petit circ de 
Mesieu Moustache”
Activitat recomanada per a infants fins a 
12 anys.

Hora: 12 h

Lloc: plaça de la Vila

Espectacle 
“Solo”
Activitat recomanada per a tots els públics.

Hora: 18 h

Lloc: Centre Cultural Serafí Pitarra

Organitza: proposta del Consell 
d’Infància d’Hostalric

Tallers de circ:

APICIRC, taller de circ per a 
infants de 0 a 3 anys.

Taller de malabars i 
equilibris per a infants i joves. 

Hora: de 15 a 18 h

Lloc: pati de l’Església

Ple de constitució 
del tercer Consell d’Infància 
d’Hostalric.

Hora: 11 h

Lloc: Centre Cultural Serafí Pitarra

Apicirc
Pessic de circ 

Hi ha dos actors que fan diferents personatges: el presentador, els 

nens! 
Per als espectacles no cal inscripció prèvia. Entrada per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Només per al circ 

cal tenir entrada. En cas de pluja les activitats d'exterior es traslladaran al Centre Cultural Serafí Pitarra.
Per als espectacles no cal inscripció prèvia. Entrada per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Només per al circ 

cal tenir entrada. En cas de pluja les activitats d'exterior es traslladaran al Centre Cultural Serafí Pitarra.


