
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Auditori Municipal Miquel Pont.Image not found or type unknown

Auditori Municipal Miquel Pont.

El teatre i el cinema retornaran a l’Auditori Municipal Miquel Pont
a partir del proper cap de setmana

Dimecres 25 de novembre de 2020

Les primeres propostes programades són les projeccions de Rauf (divendres
27) i Eso que tú me das (diumenge 29) i la representació de l’obra Lo nuestro
(dissabte 28)

Castellar del Vallès reprendrà l’activitat cultural a l’Auditori Municipal Miquel Pont
el proper cap de setmana, amb el retorn de les projeccions de cinema i de la
temporada d’arts escèniques.

La Regidoria de Cultura seguirà totes les indicacions incloses en el Pla de reobertura
de l’activitat econòmica i social que va anunciar la Generalitat de Catalunya, que
permet en el seu Tram 1, iniciat aquest dilluns, tornar a obrir teatres, cinemes,
auditoris i sales de concerts amb un 50% de l’aforament. L’Auditori mantindrà totes
les mesures de seguretat establertes, com l’ús obligatori de la mascareta, la
desinfecció de la sala, o els dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels
espectadors, entre d’altres.

Les primeres activitats que es duran a terme a l’Auditori seran, d’una banda, la
representació de la producció teatral de la Sala Flyhard Lo nuestro, una història en
clau de comèdia sobre la celebració de la nit de cap d’any d’una família d’un barri
obrer que ha rebut el Premi Teatre Barcelona a millor text original i que està
nominada a millor espectacle de petit format als Premis Butaca. L’espectacle tindrà
lloc dissabte, 28 de novembre, a les 20 h, ja que l’horari d’inici s’ha avançat mitja
hora.

També començarà a les 20 hores la primera de les dues projeccions programades el
cap de setmana: Rauf, divendres 27 de novembre. Es tracta d’una producció turca
que explica la història d’un noi que té l’esperança de guanyar-se la noia dels seus
somnis, més gran que ell, amb el color rosa i el clima bèl·lic com a escenari de fons.
El film, que va guanyar el premi europeu de l’audiència jove l’any 2016, és una
proposta de la Filmoxarxa, una iniciativa liderada per la Filmoteca de Catalunya i
gestionada per la Federació Catalana de Cineclubs que inclou en el seu catàleg
cinema europeu independent inèdit a Catalunya i que arriba a Castellar de la mà del
Club Cinema Castellar del Vallès.

D’altra banda, diumenge 29 de novembre serà el torn d’Eso que tú me das. El
documental de Jordi Évole que és l’última conversa entre el periodista i el cantant
de Jarabe de Palo, Pau Donés, es podrà veure en dues sessions previstes a les 16.15
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hores i a les 19 hores.

Més cinema i teatre programat al desembre

La temporada municipal de teatre, música i dansa es completarà amb dues propostes
programades al desembre. D’una banda, la companyia de teatre familiar Engruna
Teatre representarà diumenge 13, a les 12 h, l’espectacle Sopa de pedres, que
explica la història d’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. Finalment, dissabte 19 de
desembre, la temporada es tancarà a les 20 h (i no a les 20.30 h com estava previst
inicialment) amb el show de clown i música Marabunta, de Guillem Albà & La
Marabunta, que va rebre el Premi del Públic al Festival d’Igualada.

Pel que fa al cinema, al llarg del mes vinent es podran veure a l’Auditori un total de
12 pel·lícules i documentals:

Divendres 4:

20 h: Lars y una chica de verdad(organització: Club Cinema Castellar
Vallès)

Diumenge 6:

Dimarts 8:

12 h i 16.15 h: Coco, el Petit Drac. Aventures a la jungla(organització:
Ajuntament)
18.15 h: Tenet (organització: Ajuntament)

Divendres 11:

Diumenge 13:

16.15 h i 19 h: Falling (organització: Ajuntament)

Divendres 18:

Diumenge 20:

12 h i 16.15 h: Érase una vez(organització: Ajuntament)
19 h: Las niñas(organització: Club Cinema Castellar Vallès)

Diumenge 27:

Venda d’entrades

El web www.auditoricastellar.cat ja té activada la venda d’entrades als espectacles
de teatre i música. També es poden comprar entrades presencialment amb cita
prèvia concertada amb la Regidoria de Cultura al telèfon 937144040 i al web
www.castellarvalles.cat/entradesauditori, o bé el mateix dia dels espectacles, 1 hora
i 30 min abans de l’inici.

També es poden comprar ja a www.auditoricastellar.cat les entrades per assistir a
les projeccions de cinema previstes fins al 4 de desembre. En els propers dies es
posaran a la venda les entrades per a la resta de pel·lícules programades.

http://www.auditoricastellar.cat
http://www.castellarvalles.cat/entradesauditori
http://www.auditoricastellar.cat
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