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FEBRER / ABRIL 2022
AUDITORI LA TORRASSA / TEATRE DEL CENTRE CATÒLIC

FEBRER 2022
Diumenge, 6 de febrer, a les 18 h

Teatre del Centre Catòlic

ADAGIO L’IL·LUSIONISTA presenta

IMAGINA
Imagines un món on els somnis més extraordinaris es
convertissin en realitat? Un món on tot és possible?
Descobreix els secrets que amaguen l’il·lusionista
Adagio i el seu ajudant Charlette en aquesta increïble
història.
Un espectacle familiar de gran format que s’allunya de
la màgia convencional per transformar-la en un relat
ple de grans il·lusions -algunes d’elles mai vistes al
nostre país- acompanyades de música, ball, llum i molt
més.

Diumenge, 13 de febrer, a les 18 h

Auditori La Torrassa

CIA CAMARA DE TEATRO presenta

UNA NIT A OZ
Un espectacle molt dinàmic inspirat en el clàssic El
mag d’Oz. El personatge del Doroteo es perd i no sap
arribar a casa, pero una fada molt divertida l’ajudarà
per poder-hi arribar.
Disfruteu d’aquesta aventura.
T A partir de 3 anys.
T Durada: 55 minuts.

MARÇ 2022
Diumenge, 6 de març, a les 18 h

Teatre del Centre Catòlic

COMPANYIA DELIRI presenta

LA RATETA MARTINA
I EL RATOLÍ SERAFÍ
La Martina s’ha trobat unb dineret. Mentre pensa en
que se’l gastarà, són molts els pretendents que la
volen conquistar. Trobarà la Martina algú amb qui
tindrà alguna cosa en comú?
Un espectacle inspirat en el clàssic La rateta que
escombrava l’escaleta.
TTEspectacle per a públic familiar (3 a 7 anys).
TTDurada: 45 minuts.

Diumenge, 13 de març, a les 18 h

Auditori La Torrassa

CIA. CLOWN-TOWN presenta

GAVINA AMB NOM
Un espectacle còmic, excèntric i poètic.
Gaviota, basat en la novel·la de Richard Bach Jonathan
Livingston Seagull, on l’espectador se submergirà en
una atmosfera de fantasia i improvisació.
Juan Salvador l’única cosa que fa és practicar el seu vol
i no es dedica a fer el que fan les altres gavines.
Aquesta és una història sobre un somni, l’amistat i la fe.
TTA partir de 3 anys.
TTDurada: 60 minuts.

ABRIL 2022
Diumenge, 3 d’abril, a les 18 h

Teatre del Centre Catòlic

CIA PETIT BOMBAY presenta

ELS VIATGES DEL PETIT PRINCEP
Basat en el conegut El petit príncep, aquest espectacle
ens explica l’aventura d’Antoine de Saint-Éxupery, un
pilot francès que, a causa d’una avaria al seu aparell,
ha de fer un aterratge d’emergència al desert del
Sàhara, a l’Àfrica.
Mentre intenta reparar el seu avió, rep la visita d’un
nen vestit d’una manera ben especial que diu que prové
d’un planeta molt petit.
El Petit Príncep explicarà el seu llarg viatge per diferents planetes on ha conegut personatges ben estranys
i curiosos, cadascun amb les seves manies i bogeries.
El Petit Príncep fa moltes preguntes, vol saber, vol
aprendre a reconèixer el que és l’amor, l’amistat, la
por; vol entendre el boig món dels adults.
TTDurada: 50 minuts.

Diumenge, 10 d’abril, a les 18 h

Auditori La Torrassa

MIMA TEATRE presenta

UN SOMNI PIRATA
La Meri i la Berta són dues gemanes que tenen poques
coses en comú. La Meri treu molt bones notes, li
agrada molt ballar i sempre vol ser la millor en tot. La
Berta es aventurera, li agrada molt fer esport, però el
que més li agrada són les històries de pirates.
Una nit, sense que cap de les dues s’ho esperi, es
troben dins d’Un somni pirata. S’endinsaran en una
trepidant aventura en què es necessitaran l’una a
l’altra per salvar el món de Piratelia. No els serà fàcil.
Es trobaran entrebancs, perills, trampes i complicades
aventures, on l’ajuda dels nens será imprescindible
per acomplir la seva missió.
T Durada: 55 minuts.

PROTOCOL COVID-19
Per tal de complir amb les mesures sanitàries i garantir la seguretat del
públic assistent en els nostres teatres, els espectadors hauran de complir
les normes sanitàries que s’explicitin en cada moment.
Amb caràcter general cal tenir en compte que:
• L’ús de la mascareta és obligatori en tot l’edifici i a la sala del teatre, llevat de
les excepcions corresponents.
• Per tal d’evitar aglomeracions i evitar el contacte amb el personal del teatre
i amb la resta de públic assistent, us recomanem adquirir les entrades per
internet.
• La representació de l’espectacle només es podrà dur a terme si es compleixen
totes les mesures decretades pel PROCICAT i les normes establertes per
l’equipament.
• Es podrà limitar l’accés del públic en funció de les mesures de seguretat i
aforament màxim vigent en cada cas.
• Als teatres, disposareu de cartells i retolació amb les condicions de capacitat
màxima, protecció, higiene i desinfecció.
• Cal que seguiu les indicacions per accedir a l’edifici i la sala (fer-ho
ordenadament, mantenint la distància de seguretat, etc.).
• Cal que seguiu les mesures sanitàries (ús de la mascareta, rentat de mans
i higiene respiratòria).
• No es podrà accedir al recinte si teniu símptomes o heu estat en contacte
directe amb una persona afectada per la COVID-19.
• No hi haurà servei de guarda-roba, consigna o pàrquing de cotxets.
• És important que garantiu la distància física interpersonal, llevat que sigueu
de la mateixa família o grup de contacte habitual.
• En el moment d’adquirir les vostres entrades caldrà que deixeu les vostres
dades: nom, correu electrònic i telèfon, per si calgués contactar amb
vosaltres.

Donatiu de 7 euros. Amb venda anticipada 6 euros
Entrades anticipades a la venda a www.entrapolis.com/ca/
Consulteu la programació al web

http://teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com/
HO ORGANITZEN:
Associació de Teatre per a Tota la Família de L’Hospitalet
ACTE – Associació Catalana de Teatre Educatiu
Ajuntament de L’Hospitalet

ESPAIS:
Auditori La Torrassa
Carrer de Santiago Apòstol, 40
Metro: L5, L9s i L10s Collblanc, L1 Santa Eulàlia
Teatre del Centre Catòlic
Rambla de Just Oliveras, 34
Metro: L1 Rambla Just Oliveras
Renfe: L’Hospitalet FGC Avinguda Carrilet

