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La cultura 
és segura
Després de pràcticament set mesos tancat a 
causa de la pandèmia, l’Auditori Miquel Pont 
ha reprès l’activitat cultural. La Regidoria de 
Cultura ha posat en marxa un protocol d’espai 
segur que inclou, entre altres mesures de 
seguretat per a la prevenció de la COVID-19, la 
reducció de l’aforament al 50%, l’ús obligatori 
de la mascareta i la desinfecció de la sala 
abans i després de cada activitat.

La represa de l’activitat cultural s’ha fet 
seguint un principi de precaució, sempre tenint 
en compte sempre les recomanacions de les 
autoritats sanitàries i la situació de la pandèmia 
al municipi. No s’han donat casos de contagis en 
teatres i cinemes i, per tant, amb l’arribada de la 
tardor arriba el moment de reobrir equipaments 
amb totes les mesures de seguretat per garantir 
l’activitat cultural i associativa. 

En el cas de l’Auditori, l’aforament es quedarà, 
de moment, al 50% de la seva capacitat (156 
localitats), encara que la Generalitat ara 
n’hagi autoritzat l’ocupació del 70%. També 
com a novetat, l’equipament comptarà amb 
diferents accessos i sortides per evitar 
aglomeracions, disposarà de dispensadors de 
gel hidroalcohòlic i no distribuirà programes 
de mà (la informació es podrà consultar 
únicament per Internet).

A més, l’accés i el desallotjament es faran de 
manera esglaonada, sota control del personal 
responsable de la sala, que vetllarà perquè 
es mantingui la distància de seguretat. 
Precisament, i en el cas de les entrades, els 
assistents hauran d’acudir a l’Auditori entre 
30 i 15 minuts abans de l’inici de l’activitat per 
tal d’evitar aglomeracions.

Pel que fa a la programació, la Regidoria s’ha 
compromès a recuperar els espectacles que 
es van veure afectats per les anul·lacions de 
la temporada passada i de la Festa Major. A 
més, també es fa una aposta per companyies 

i formacions professionals del territori, 
conscients que ara és el moment de seguir 
invertint en el sector cultural.

El de l’Auditori no es l’únic pla de reobertura 
que es posarà en marxa els propers dies. 
L’Ajuntament també ha previst que tornin a 
obrir portes gradualment altres espais com El 
Mirador, l’Espai Tolrà, la Ludoteca Municipal, 
l’antic Ajuntament o el Centre de Serveis, 
entre d’altres. D’altres, com la Biblioteca 
Antoni Tort, ja van obrir el juny passat i han 
anat recuperant les seves activitats. En 
paral·lel, s’està acompanyant les entitats que 
volen utilitzar espais municipals oferint-los 
formació perquè els utilitzin amb totes les 
mesures de prevenció de la COVID-19. 

Ara més que mai apostem per preservar 
la cultura com un bé a protegir i per donar 
suport a un sector que econòmicament 
ha quedat molt tocat amb l’esclat de la 
pandèmia. 

Endavant amb la cultura segura!



3
OCTUBRE - DESEMBRE 2020

Around 
the World
Brodas Bros

Un gran quadern de viatges inunda l’escenari, amb 
un recull de les vivències i anècdotes viscudes pels 
Brodas Bros en les gires que han fet arreu del món. 
El Brasil, Palestina, San Francisco, Los Angeles, 
Hondures, el Japó i una gran presència de la Xina.

Uns Brodas Bros molt futuristes i robòtics 
però també molt humans i sensibles. Mapatge, 
projecció interactiva, làsers, dansa aèria, vestuari 
de leds… Una combinació de dansa, llum, 
tecnologia i música sorprenent.

El xow més tecnològic dels Brodas Bros mai 
vist fins ara. Aquests records que es queden a 
la memòria fan que ens adonem que gràcies a 
aquestes experiències som el que som ara mateix, 
en el present. Un present que hem de viure, un 
present que els Brodas volen compartir amb el 
públic, 1 tu en formes part!

Idea original i coreografia
Brodas Bros

Direcció artística 
Lluc Fruitós

Ballarins
Pol Fruitós
Lluc Fruitós
Berta Pons
Clara Pons
Marc Carrizo

Escenografia visual
Desilence

Música
Clozee
Arturo Calvo
Lluc Fruitós

Organització
Ajuntament

20.30 hds 03/10/20 75 min

Projecte 
Beethoven: 
any 2020
Orquestra de Cambra Terrassa 48

Ludwig van Beethoven: compositor, director, pia-
nista i, per sobre de tot, músic. Un músic que va 
viure a cavall del XVIII i XIX amb tota la vivència 
social i cultural que això comporta. La seva músi-
ca i evolució musical va arribar a cotes a les quals 
molts músics no van aconseguir arribar fins molts 
anys després de la seva mort.

Aquest 2020 és l’any de celebració dels 250 anys 
del seu naixement, i també un any marcat per la 
gran incertesa sanitària arreu del planeta. Això ens 
ha dut a recuperar un dels fets més normalitzats 
en la seva època: l’adaptació per a cordes d’obres 
importants del moment i originalment escrites per 
a formats instrumentals més grans, cosa que per-
metia poder escoltar aquesta música a qualsevol 
espai i indret i amb formats instrumentals més fà-
cils d’aconseguir.

Us presentem un programa amb el seu Concert per 
a piano núm. 1 i la Simfonia núm. 1.

Autoria
Ludwig van Beethoven

Direcció
Quim Térmens

Intèrprets
Quim Térmens: concertino-director
Pere Bartolomé
Judith Ortega
Humbert Rovira
Maria Perera
Aleix Puig
Gerard Purtí
Irantzu Zuasti
Núria Mesalles
Albert Romero
Josep Bracero
Guillem  Cabré
Núria Padrós
Manuel Martínez
Sebastian Forest
Daniel Ligorio: piano

Organització
Ajuntament

20.30 hds 24/10/20 60 min

DANSA

MÚSICA
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Lo nuestro
Sala Flyhard

Nit de Cap d’Any. Una nit per estar en família i celebrar 
en harmonia l’arribada d’un nou any. Una nit per fer 
balanç de l’any que acaba i demanar nous desitjos per 
al que comença. Però tots podem somiar en gran?  O 
hi ha qui només pot tenir somnis que càpiguen dins 
una nou? 

Els Guerrero Fernández, una família d’un barri obrer, 
ja tenen la taula parada, el raïm a punt i la tele posada 
per veure les campanades. Tot està llest per donar la 
benvinguda a un nou any, en què esperen que la seva 
sort canviï.

20.30 hds 28/11/20 90 min

Text
Eu Manzanares

Direcció
Mercè Vila Godoy

Repartiment
Paul Berrondo
Eli Iranzo
Eu Manzanares
Pau Poch

Escenografia
Jose Novoa

Vestuari
Zaida Crespo

Producció executiva
Sergio Matamala
Eli Riera
Clara Cols

Organització
Ajuntament

Marabunta
Guillem Albà & La Marabunta

Marabunta és bogeria. És descontrol amb 
classe. No voler despentinar-se i acabar perdent 
els pantalons. Però amb un somriure a la cara. 
Marabunta és el treball d’èxit de Guillem Albà & 
La Marabunta. Un xou de clown enèrgic i energètic, 
catapultat per la millor música en directe. A 
l’escenari els artistes lluiten perquè no s’entengui 
res. Cançons pròpies. Gags absurds. Cabaret. 
Improvisació. Divertir-se passi el que passi, i qui 
sap què passarà avui. I demà. I demà passat. Això 
és la selva. Voleu riure? Hi sou convidats.

Passeu. Feu-vos lloc i oblideu-vos de tot. Una nova 
troupe arriba a les vostres retines. Desconnecteu 
els mòbils i els cervells. Ells són antídot, pólvora 
i vitamina C. Joc sense conservants: en directe i 
a la vena. 

Són Marabunta. L’espectacle total.

Idea original, guió i composició 
musicalGuillem Albà & La 
Marabunta

Intèrprets
Guillem Albà
Edgar Gómez
Àlvar Monfort
Albert Comaleras
Martí Soler
Núria Botia
Irene Garcés

Direcció artística
Guillem Albà

Direcció musical
Albert Comaleras

Textos cançons

Pau Escribano
Anna Roig
Tatiana Sánchez

Veu en off

Àngel Llàcer

Premis
Premi del Públic. La Mostra 
d’Igualada 2015
Premi del Públic. Fira de Titelles de 
Lleida 2014
Premi del Públic. Mostra de Santa 
Eugènia 2014

Organització
Ajuntament

20.30 hds 19/12/20 90 min
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FAMILIAR

12 h
i 13 h

dg 04/10/20 25 min

Equip de creació
Quim Bigas
Ramon Molins

Direcció i coreografia
Quim Bigas

Intèrprets
Albert Garcia
Jordi Gilabert
Maria Mora
Miquel Rodríguez
Carla Tovias

Disseny i producció dels 
hipopòtams
Miguel Ángel Infante – 
Dulcie Best

Arranjaments vestuari
Olga Cuito

Comissariat i 
acompanyament
Margarida Troguet

Edats recomanades
A partir de 4 anys

Premis
Premi Moritz FiraTàrrega 2018 
a la millor estrena d’arts de 
carrer

Organització
Ajuntament

Hippos
Zum-Zum Teatre

En un món on conviuen quotidianament els ani-

mals i les persones, ens acostem a uns hipopò-

tams que agafen el camí del mig. Són persones 

disfressades i mimetitzades en l’animal que por-

ten a sobre o bé hipopòtams que es busquen dins 

els individus que hi posen el cos? Acompanyem 

aquests hipopòtams en un recorregut físic que 

podria ser una faula, una metàfora, la reflexió pre-

liminar per a una tesi doctoral sobre la humanitat 

i l’animalitat o bé, senzillament, una proposta per 

a tots els públics per trobar-nos i estar una mica 

més sols, però més acompanyats.

Un espectacle de carrer que parla dels estereo-

tips, de les aparences i de la màscara-disfressa a 

través del llenguatge del moviment i de la dansa.

Idea original
Txema

Direcció i interpretació
Txema Muñoz

Codirecció
Mario Andrés Gómez
JAM
Mai Rojas

Assessoria d’efectes màgics
Mag Moustache
Jonathan Barragan

Banda sonora original
Tomás Peire
Lucas Peire

Escenografia
Placton escena
StageLab
Niconicot

Edats recomanades
A partir de 6 anys

Organització
Ajuntament

18.00 hds 07/11/20 55 min

Txema, 
the postman
Txema

Ja ha arribat el carter! I té correspondència per 

entregar. Diuen que és l’únic carter que ha repar-

tit cartes en més de vint països dels cinc conti-

nents. Ha entregat paquets a la Reina d’Angla-

terra, al Papa i a un president de la Casa Blanca.

Viatja sol, tot i que sempre l’acompanyen la seva 

gorra, la seva cartera i un mocador. Distribueix 

tot el que té destinatari. Però avui, en finalitzar 

la jornada, s’adona que té un paquet sense adre-

ça ni remitent. No sap per a qui és. Què hauria 

de fer? Decideix obrir-lo i descobrir què conté 

aquest paquet. Hi ha diferents objectes que li 

presenten situacions inexplicables. No podia 

sospitar què li podria passar amb aquest paquet 

sense propietari. Mai ho podria haver imaginat. 

Però al final trobarà el destinatari.

Un espectacle que barreja mim, clown i, 

per descomptat, màgia.

FAMILIAR

Pl. d’El 
Mirador
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ALTRES 
PROPOSTRES
TEATRE

Pulmons

Pulmons és la història d’una conversa. Un dia, tot 

comprant mobles, una parella es troba inespera-

dament discutint si haurien de començar a inten-

tar tenir fills o no. Soc una bona persona? Seré un 

bon pare? Quina mena de món heretaran els meus 

fills? És intel·ligent o necessari dur al món enca-

ra una altra persona? Com més intel·ligents som, 

més difícils són de contestar aquestes pregun-

tes i més ridículs semblem per intentar bregar-hi.

Text
Duncan Macmillan

Traducció
Carme Camacho

Direcció
Bet Tena

Intèrprets
Anna Solé
Cesc Permanyer

Tècnic de llum i so
Marc Serrà

Escenografia i vestuari
Marta Gili

Producció
Esbart Teatral de Castellar

Organització
Esbart Teatral de Castellar

dv i ds 
21.30 h i

dg 18.30 h

6, 7, 8, 13, 14, 15

20, 21 i 22 

de novembre

Sala de
Petit Format 
de l’Ateneu

Esbart Teatral de Castellar

Més informació a:
a/e esbartteatralcastellar@gmail.com

Sopa de pedres
Engruna Teatre

Sopa de pedres és la història de l’Alma, una nena que 
ha de fugir del seu país perquè veu com al cel en lloc 
de volar-hi estels un dia hi arriben els avions.

Després d’un llarg viatge, arriba a un indret desconegut 
on aparentment tothom té de tot, però no volen 
compartir res amb ella. Amb enginy i intel·ligència fa 
una sopa de pedres que transforma l’individualisme 
de tot un poble en una feina en equip i dona una lliçó 
de vida a tots aquells que inicialment li havien tancat 
la porta.

12 hdg. 13/12/20 50 min

Idea original i creació
Engruna Teatre

Direcció
Mireia Fernàndez

Interpretació
Anna Farriol
Júlia Santacana

Disseny i composició musical
Albert Ciurans

Veu en off
Sílvia Ricard

Disseny titella
Alba Serrat

Construcció titella
Glòria Arrufat

Edats recomanades
A partir de 5 anys

Organització
Ajuntament

FAMILIAR
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Compra d’entrades
• Al web www.auditoricastellar.cat 
• Amb atenció presencial, sempre amb cita prèvia*, per a les persones que no tenen accés a Internet o 
que tinguin dificultats a l’hora de comprar entrades de manera electrònica (*Trucant al 93 714 40 40 i 
demanant per la Regidoria de Cultura o bé a www.castellarvalles.cat/entradesauditori).
• 1 hora i 30 minuts abans de l’inici de cada espectacle a la taquilla de l’Auditori.

**Preu per la compra anticipada a través de www.auditoricastellar.
cat o amb cita prèvia amb la Regidoria de Cultura (tel. 93 714 40 40 
o www.castellarvalles.cat/entradesauditori).

***La tarifa reduïda s’aplicarà a persones incloses en algun dels 
col·lectius següents: famílies nombroses i famílies monoparentals 
(caldrà presentar carnet acreditatiu). Aquest descompte serà apli-
cable quan la compra es faci a taquilla o de manera anticipada mit-
jançant cita prèvia amb la Regidoria de Cultura (tel. 93 714 40 40 o 
www.castellarvalles.cat/entradesauditori).

Notes: 
Per als infants fins a dos anys l’entrada és gratuïta.
L’espectacle Hippos és gratuït, però cal fer reserva d’entrades.

ENTRADES

**La tarifa reduïda s’aplicarà a persones incloses en algun dels 
col·lectius següents: persones que comprin entrades anticipades a la 
pàgina www.auditoricastellar.cat o amb cita prèvia amb la Regidoria de 
Cultura (tel. 93 714 40 40 o www.castellarvalles.cat/entradesauditori), 
persones menors de 25 anys i persones majors de 65 anys.

***Preu de l’entrada individual en cas de compra de 10 o més entrades. 
Cal contactar amb la Regidoria de Cultura al tel. 93 714 40 40 o a l’a/e 
cultura@castellarvalles.cat.

Teatre, música i dansa
*

*

Cita
prèvia
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Dv. 2/10 – 21.00 h
Cicle Gaudí
Madre
Versió en francès i castellà 
(subtítols en català)
Qualificació: a partir de 16 anys
Organització: Club Cinema Castellar 
Vallès

Dg. 11/10 
12.00 h i 16.30 h
Cinema familiar
Padre no hay más 
que uno 2: La 
llegada de la suegra
VOE
Qualificació: apta per a tots 
els públics 
Organització: Ajuntament

Dg. 11/10 – 19.30 h
Diumenge d’estrena
Un amigo 
extraordinario
Versió doblada al 
castellà
Qualificació: a partir de 7 anys
Organització: Ajuntament

Dv. 16/10 – 21.00 h
Cinefòrum
La biblioteca de los 
libros rechazados
VOSC
Qualificació: a partir de 7 anys
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Dv. 9/10 – 20.00 h
DocsBarcelona del Mes
Marwa. Petita i 
valenta
VOSC
Qualificació: 
apta per a tots els públics 
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès, L’Aula 
d’Extensió Universitària per a 
Gent Gran, Cal Gorina

Dg. 18 /10 
12.00 h i 16.30 h
Cinema familiar
Scooby!
Versió en català
Qualificació: apta per a tots 
els públics
Organització: Ajuntament

Dv. 30/10 – 21.00 h
Cinefòrum 
Lars y una chica de 
verdad
VOSE
Qualificació: a partir de 7 anys
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Dg. 25/10 – 19.30 h
Diumenge d’estrena
¡Que suene la música!
Versió doblada al 
castellà
Qualificació: a partir de 7 anys
Organització: Ajuntament

Dv. 23/10 – 21.00 h
Diumenge d’Estrena 
– Cicle Gaudí
¿Puedes oírme?
VOE i VOSC
Qualificació: apta per a tots 
els públics
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Dg. 25/10 – 12.00 h, 
16.30 h 
Cinema familiar
Pinocho
Versió doblada al 
castellà
Qualificació: a partir de 7 anys
Organització: Ajuntament

Dg. 18/10 – 19.30 h
Cicle Gaudí
El meu germà 
persegueix 
dinosaures
Versió doblada al català
Qualificació: a partir de 7 anys
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

CINEMA A L’AUDITORI 
MUNICIPAL MIQUEL PONT
Octubre 2020


