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L’Espai Cultura reforça la programació estable 
de cinema d’animació amb una projecció 
mensual a partir de febrer 

 
• De febrer a juny es realitzaran cinc projeccions de títols 

doblats al català i aptes per a tots els públics, alternant 
l’stop-motion amb l’animació tradicional. 
 

• L’Espai Cultura augmenta així la freqüència d’aquesta 
programació que manté de manera estable des de 2015, 
apostant pel cinema independent amb valor afegit. 
 

• Dissabte 3 de febrer a les 18.30 h, amb un preu d’entrada de 
3 €, es projectarà «El bosc de Haquivaqui», un musical en 
stop-motion amb doblatge a càrrec del popular grup de 
versions Pastorets Rock. 

 
Dissabte 3 de febrer a les 18.30 h, amb «El bosc de Haquivaqui» es repren el 
cinema d’animació a l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, una programació que 
manté des de 2015 de films doblats al català i orientats al públic familiar.  
Enguany, com a novetat, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 ha decidit reforçar 
l’aposta per aquesta línia d’activitat i augmentar-ne la freqüència, de tal manera que de 
febrer a juny es projectaran cinc títols que alternaran la tècnica de l’stop-motion 
amb l’animació tradicional. 
 
Al web de l’Espai Cultura ja es pot consultar la programació al complet, que 
mantindrà un preu estable de 3 € per entrada (amb descomptes a diversos col·lectius) i 
es realitzarà preferentment les tardes de dissabte, amb alguna excepció (com ara una 
projecció entre setmana durant les vacances escolars de Setmana Santa).  
 
La projecció d’aquest mes de febrer, «El bosc de Haquivaqui», destaca per ser 
l’adaptació en forma de musical d’un clàssic contemporani de la narrativa infantil 
noruega. Rodada en stop-motion amb una tècnica acuradíssima i amb una il·luminació 
plena de color, el doblatge al català ha comptat amb la participació dels integrants de la 
popular banda lleidatana de versions Pastorets Rock. 
 
Amb aquesta programació, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 vol apropar els 
infants i les famílies a produccions alternatives, de cinema independent, que a més de 
la seva vessant lúdica  aportin un valor afegit, tant per la seva qualitat i originalitat o 
voluntat d’innovació en el gènere, com per la seva vessant educativa i de foment de 
l’esperit crític.  Es tracta, doncs, d’una aposta per la democratització i l’accessibilitat 
culturals que atén a les dificultats per accedir a aquesta tipologia de produccions a través 
dels circuits de cinema més comercial. 
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El bosc de Haquivaqui 

Sinopsi 

El bosc de Haquivaqui és un bon lloc per viure, però els animals petits han de vigilar que 
els més grossos no se’ls cruspeixin. En Claus, un ratolí trapella, i els seus amics tenen 
por de la guineu Marvin i d’altres depredadors, però el que realment fa vessar el got de la 
paciència és que un bon dia l’eriçó Horaci intenta menjar-se l’àvia ratolineta. És 
aleshores quan en Morten, el ratolí més assenyat, arriba a la conclusió que és l’hora de 
redactar una nova llei per al bosc. A partir d’ara tots els habitants del bosc seran amics i 
ningú podrà menjar-se ningú. El cas és que la guineu Marvin encara té molta gana! 

 

Fitxa 

Títol original: Dyrene i 
Hakkebakkeskogen 
País: Noruega 
Idioma original: Noruec 
Any: 2016 
Durada: 1h i 15 minuts 
Classificació per edats: Apta per a tots 
els públics 

Direcció: Rasmus A. Sivertsen 
Guió: Karsten Fullu i Thorbjorn Egner 
(llibre) 

Música: Gaute Storaas 
Direcció d’art: Pedri Animation  
Cinematografia: Janne Karin Hansen i 
Morten Skallerud 
Productors: Ove Heiborg, Elisabeth 
Opdal i Eirik Smidesang 

 

Companyies productores: Coproducció 
de Pedri Animation, Qvisten Animation i 
Steamheads Studios

 

Tràiler en català: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=evG8l9UMQBQ 

 

Properes pel·lícules programades, al web de l’Espai Cultura: 
http://www.fundaciosabadell.cat/activitats-cultura/dissabtes-de-cinema/ 

 

Venda d’entrades         
 
Preu: 3 €  (gratuïta per a menors de 2 anys) 
Venda presencial, a la recepció de l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, en horari 
d’obertura i atenció al públic. Venda en línia, a www.codetickets.com. 
              
Descomptes: 
 

• 20% a aturats, majors de 65 anys i jubilats, famílies nombroses i monoparentals. 
 

• 20% a socis del Club Natació Sabadell, la Unió Excursionista de Sabadell i el Club 
Week& Sabadell. 

 
Els Els descomptes no són acumulables i s’apliquen només sota venda presencial. Cal 
acreditar la pertinença al col·lectiu que es beneficia del descompte i aquest s’aplicarà a 
una única entrada per cada persona acreditada. 
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Més informació 
Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 
Carrer d’en Font, 25. Sabadell. 

Horari: De dimarts a divendres de 17 a 
20:30 h. Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 
21 h. Diumenge d’11 a 14 h. Dilluns i 
festius tancat. 

 

Tel: 93 728 66 50 
A/e. espaicultura@fundaciosabadell.cat 

Lloc web: www.espaiculturasabadell.cat 

Facebook: EspaiCulturaSabadell  
Twitter: @EspaiCulturaSbd 


