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OCTUBRE / DESEMBRE 2021
AUDITORI LA TORRASSA / TEATRE DEL CENTRE CATÒLIC / TEATRE JOVENTUT

OCTUBRE 2021
Dissabte, 2 d’octubre, a les 18 h

Auditori Barradas

ENGRUNA TEATRE presenta

SOPA DE PEDRES
Sopa de pedres és la història de l’Alma, una nena que
ha de fugir del seu país perquè veu com al cel, enlloc
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.
TT Mireia Fernàndez, direcció
TT Anna Farriol i Júlia Santacana, interpretació
TTRecomanat a partir de 4 anys

Diumenge, 3 d’octubre, a les 18 h

Teatre del Centre Catòlic

CATACRAC TEATRE presenta

PETER PAN
El capità Garfi ha tornat a l’illa de Mai Més. Vol vèncer
d’una vegada en Peter Pan i fer-se l’amo de l’illa.
Per això, ha ideat un pla malèfic: segrestar la fada
Campaneta.
La Wendy i el Peter Pan intentaran salvar l’illa i la
Campaneta amb l’ajut dels nens perduts. Vols ser un
d’ells?
No et perdis aquesta divertida adaptació teatral del
clàssic literari. Un espectacle ple d’acció i diversió
assegurada, amb cançons interpretades en directe, en
la coneguda línia de la Companyia Catacrac.
TTPúblic familiar
TTDurada: 60 minuts

Diumenge, 10 d’octubre, a les 18 h

Auditori de la Torrassa

TITELLES VERGÈS presenta

LA CASTANYERA
Deliciós espectacle de titelles d’arrel tradicional.
La castanyera ven castanyes de la muntanya a la plaça
de la ciutat. A la castanyera li va molt bé. Ella està
contenta i canta cançons, però un dia veu que li ha
desaparegut el sac de les castanyes...
Voleu ajudar a la castanyera a descobrir qui li amaga
les castanyes?
Al ritme de les cançons tradicionals de la tardor, els
titelles ens porten una entranyable, fresca i divertida
aventura, on els nens i nenes animen constantment als
seus personatges i on els crits i les rialles es barregen
amb els somriures dels adults, en un espectacle
participatiu que es desenvolupa a un ritme trepidant.
La tècnica emprada és la del titella de guant del tipus català.
TTRecomanat a partir de 3 anys
TTDurada: 50 minuts

NOVEMBRE 2021
Diumenge, 7 de novembre, a les 18 h

Teatre del Centre Catòlic

COMPANYIA PEIXOS PEIXERES presenta

LA LLIBRERIA MÀGICA
El senyor Ramon, propietari d’una centenària llibreria,
s’encarrega de copiar els contes d’arreu del món
perquè no desapareguin.
El Joan, el seu jove aprenent, realitza les tasques més
feixugues de la llibreria mentre somia en poder arribar
a copiar els contes com fa el Ramon. Però la pacífica
activitat dels dos protagonistes es veurà afectada per
l’arribada de la Marta, una cartera molt especial, amb
un paquet màgic. I també, per l’amenaça de destruir la
llibreria per part de la presidenta de la societat Pensa
Poc, Elena Tocanassos.
TTPer a públic familiar
TTDurada: 50 minuts

Dissabte, 13 de novembre, a les 18 h

Auditori Barradas

COMPANYIA PENTINA EL GAT presenta

VERS PER ON
La Núria Freixa té un llibre de poemes sense enquadernar.
Poemes sobre personatges i llocs de la nostra infantesa,
sobre les estacions de l’any, sobre alguns dels jocs i
joguines populars que els nostres pares jugaven amb els
seus amics i amb la família... Jocs de carrer que existien
abans que els aparells electrònics ho col·lapsessin tot.
Aquest llibre ha caigut ara en mans dels Pentina el Gat.
De fet, ha caigut accidentalment a l’escenari, i ara tenen
un problema: tots els poemes escampats, versos perduts,
paraules amagades, lletres cap per avall, accents
escampats i una cantant que rima a tota hora.
Veurem si els Pentina el Gat són capaços de reconstruir
el llibre de poemes de la Núria i amb la seva música i les
seves cançons convertir-lo en el primer concert de poesia
pop: Vers per on.
TT Martí Torras Mayneris, direcció
TT Silvia Dotti, Pol Soler, Xef Vila i Sam Atencia, intèrprets
TTRecomanat a partir de 4 anys

Diumenge, 14 de novembre, a les 18 h

Auditori de la Torrassa

L’INVISIBLE TITELLES presenta

EN TABALET
En Tabalet està basat en el popular conte del mateix nom.
És un conillet molt conegut i apreciat pels nens i nenes.
En Tabalet és petit i de color blanc, viu amb la seva
mare en una lloriguera. La mare li diu que quan ella
surti a buscar pastanagues no es mogui de dins el cau
ni faci cap soroll, però en Tabalet és una mica curiós i
vol saber què són tots aquests sorolls tan estranys que
s’escolten allà fora al bosc.
Surt del seu cau sense escoltar les recomanacions de
la seva mare i allà viu les primeres experiències per
superar la por i la primera aventura quan, amb enganys,
se li s’enrosca una serp amb males intencions.
Ai, ai, ai! Que passarà?
TTPer a públic familiar
TTDurada: 45 minuts

Diumenge, 28 de novembre, a les 12 h

Auditori Barradas

Cinema

EL DRAC ZOG
EL CARGOL I LA BALENA
El drac Zog
El Zog és un drac que va a l’escola per aprendre a volar,
a treure foc per la boca i a raptar princeses. No se’n
surt massa bé, però va superant els obstacles gràcies a
l’amistat d’una princesa que l’ajuda i li fa entendre que no
han de ser el que el món espera d’ells.
El cargol i la balena
Amb esperit inquiet i ganes de descobrir món, un petit
cargol s’embarca en un viatge a través dels mars pujat a
la cua d’una balena geperuda. Però un dia la balena perd
el rumb i acaba encallada en una badia aïllada.
Com ho farà el petit cargol per rescatar-la?
Una bonica història d’una amistat improbable que ens
farà recórrer els indrets més sorprenents i màgics del
món submarí.
TTRecomanat per a infants de 3 a 7 anys
TTDurada: 60 minuts

DESEMBRE 2021
Dimecres, 8 de desembre, a les 18 h

Teatre del Centre Catòlic

TITELLES VERGÈS presenta

EL NADAL DELS TRES PORQUETS
Els tres porquets, desprès de moltes trifulgues, es fan
amics del llop i fan cagar el tió i canten nadales.
Per celebrar la seva amistat fan un viatge plegats.
En aquesta obra es treballen els valors de la feina ben
feta, l’esforç personal, la solidaritat i l’amistat.
És un conte de putxinel·lis interactiu, fresc i divertit,
on els nens i nenes animen constantment als seus
personatges i on els crits i les rialles es barregen amb
els somriures dels adults en un espectacle entranyable
i participatiu que es desenvolupa a un ritme trepidant.
TTRecomanat per a infants de 3 a 10 anys
TTDurada: 50 minuts

Dissabte 11 i diumenge 12 de desembre, a les 18 h

Teatre Joventut

CENTRE DE DANSA DE CATALUNYA presenta

EL TRENCANOUS
Màgia i fantasia són els principals ingredients d’aquest
ballet amb música de Txaikovski, basat en un conte
d’Alexandre Dumas, que revisa i dulcifica la història
d’E.T.A Hoffmann El trencanous i el rei dels ratolins.
Any rere any el Centre de Dansa de Catalunya ens
actualitza aquest ballet clàssic per a petits i grans
convertit en tradició nadalenca arreu del món i
ara també en una cita anual al Teatre Joventut de
L’Hospitalet.
TTMúsica: Peter lIitx Thaikovski
TTCoreografia: adaptació de Roser Muñoz i Joan Boix
TTBallarins: alumnat del curs de formació del Centre de
Dansa de Catalunya
TTDurada: 1 hora i 30 minuts (amb entreacte)

Dissabte 11 i diumenge 12 de desembre

Auditori Barradas

EL MEU PRIMER FESTIVAL
Festival de curtmetratgesper a nens i nenes
El Meu Primer Festival és un festival internacional de
cinema per a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys que vol
contribuir a la difusió d’un cinema plural i creatiu, tot
oferint una mostra de creacions cinematogràfiques d’arreu
del món i de tots els temps amb l’objectiu d’entretenir i
educar, estimular la imaginació i la creativitat, i despertar
l’esperit crític.
Enguany arribem a la 13a edició del primer festival de
cinema infantil on els nens i les nenes en són els autèntics
protagonistes. Una oportunitat per veure un cinema
divers i creatiu, films d’arreu del món que ens visitaran a
L’Hospitalet en un espectacle màgic per a tota la família.
El festival proposa la projecció de 8 curtmetratges
d’animació per a cada sessió, on els nens i nenes
gaudeixen d’una excel·lent selecció audiovisual i voten els
seus filmets preferits.
TTA les 12 h: matx d’animació +2 anys
TTA les 18 h: matx d’animació +7 anys
TTDiumenge, 12 de desembre, a les 18 h
TTAuditori de la Torrassa

Diumenge, 12 de desembre, a les 18 h

Auditori de la Torrassa

MIQUI CLOWN presenta

VINTAGE
Espectacle premiat en el Festival de Pallassos i Humor
de Sagunt en l’edició de 2016.
L’espectacle recupera la tradició del pallasso de circ,
combinant paròdies i escenes del repertori clàssic amb
altres més actuals, tot plegat amanit amb petits tocs
de màgia i música en directe.
Una hora de rialles per a tota la família en la que
pot passar de tot. Des de la desaparició d’un elefant,
a l’aparició d’un tauró per interrompre un concert
desconcertat, que l’escenari es transformi en una
esbojarrada pastisseria, fer música amb una cullera
de fusta, escoltar una nadala a ritme de cascavells
musicals i altres sorpreses en un show amb humor
blanc.
TTEspectacle familiar
TTDurada: 60 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 de protocol 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.
• L’aforament actual és del 70%, sempre i quan les autoritats sanitàries no
n’estableixin un de diferent.
• 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 €, o de 6 € en compra anticipada*
Entrades anticipades a www.entrapolis.com/ca/*
* Excepte els espectacles del Teatre Joventut i l’Auditori Barradas

Consulteu la programació al web

http://teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com/
Per a l’espectacle del Teatre Joventut a:
www.teatrejoventut.cat
Per als espectacles de l’Auditori Barradas
www.auditoribarradas.cat
ORGANITZA:
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 Just Oliveras, 34
Metro: L1 Rambla Just Oliveras
Renfe: L’Hospitalet FGC Avinguda Carrilet
Teatre Joventut
Carrer de la Joventut, 4-10
Metro: L1, L9s i L10s: Torrassa; L5, L9s i L10s Collblanc
Auditori Barradas
Rambla de Just Oliveras, 56
Metro L1: Rambla Just Oliveras

