
AIXECA EL TELÓ
MONTORNÈS

OCTUBRE - DESEMBRE 2019

Reserva i venda d’entrades anticipades a 
entrades.montornes.cat

#DibaOberta



DISSABTE 26  
D’OCTUBRE, 18 h 

 
Teatre Margarida Xirgu 

 Pl. de Margarida Xirgu, 4

Concert familiar

DÀMARIS GELABERT  
EN CONCERT
Un concert-espectacle amb els temes més populars de la Dàmaris Gelabert, 
acompanyada per músics, coristes i actors. Un concert ple de ritme perquè tota la 
família pugui cantar i gaudir de les divertides cançons que molts nens i nenes canten 
diàriament a casa i a l’escola.

Edats recomanades: 
d’1 a 9 anys

Preu: 
10 €

Durada: 
70 minuts

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat



DISSABTE 2  
DE NOVEMBRE, 18 h

 
Teatre Margarida Xirgu 

 Pl. de Margarida Xirgu, 4

Teatre

LOS PICORES DE MALPICA  
I LA DOCTORA CURAVICIOS
El grup local de teatre La Faràndula torna a oferir-nos una bona dosi d’ humor  
amb els sainets de José Cedena que han treballat aquest any 2019: Los Picores 
de Malpica i La doctora Curavicios.

Diuen que a Malpica “todo el mundo se rasca cuando le pica”. L’inconvenient  
és que a ningú li acaba de picar bé.

La doctora Sabina comença amb una nova especialitat, però haurà de tenir molta  
cura per no caure a la temptació...

Adaptació lliure de “Don Sabino Curavicios” a càrrec de Pilar Andrade.

Edats recomanades: 
a partir de 16 anys

Preu: 
Gratuït

Durada: 
90 minuts

Reserveu localitats a entrades.montornes.cat



DIVENDRES 8  
DE NOVEMBRE, 21 h

 
Espai Cultural Montbarri 

 C. de la Casa Nova, 18 A

Teatre

ASSAIG SOBRE LA LUCIDESA, 
DE LA CIA. LA DANESA
L’empoderament del poble davant d’una democràcia  
que no funciona i la resposta brutal del govern.
Fa quatre anys, a la capital, una plaga de ceguesa va fer aflorar el millor i el pitjor dels 
ciutadans i dels seus governants. Només una dona ho va veure tot. Ara, quatre anys 
després, els ciutadans són cridats a les urnes. I de manera aparentment espontània, 
voten massivament en blanc. Aquest qüestionament implacable als partits que gestio-
nen la democràcia generarà un pols violent entre el poder i la ciutat. I la dona que ho va 
veure tot encara hi és. I continua veient-ho tot.

Adaptació teatral de Jumon Erra de la novel·la de José Saramago

Preu: 
10 €

Durada: 
80 minuts

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat



DISSABTE 16  
DE NOVEMBRE, 19 h

 
Espai Cultural Montbarri 

 C. de la Casa Nova, 18 A

Teatre

NOMÉS UNA VEGADA
Què estem disposats a tolerar en una relació?
En Pau és novel·lista i l’Eva, editora. Són parella des de fa set anys. Un dia ell li va pegar, 
i una amiga va denunciar l’agressió. Només va ser una vegada. Ara cap dels dos té 
ganes de parlar-ne, però no tindran més remei que fer una teràpia obligatòria amb una 
psicòloga dels serveis socials. 

Activitat inclosa en el programa contra la violència masclista 2019

Edats recomanades: 
a partir de 14 anys

Preu: 
Gratuït

Durada: 
90 minuts

Reserveu localitats a entrades.montornes.cat



DIUMENGE 24  
DE NOVEMBRE, 11 a 13 h

 
Teatre Margarida Xirgu 

 Pl. de Margarida Xirgu, 4

Activitat familiar

BABÓO EXPERIENCE, 
DISCO PER ALS MÉS PETITS 
Amb el DJ Gugugagà i la VJ Madesmoiselle Oui Oui.

Baboo Experience és una discoteca per als més petits. Un espai amb video-projeccions 
i música per moure’s, saltar i ballar amb una selecció musical molt acurada sense fer 
concessions als tòpics i unes projeccions zenitals de gran impacte que propicien el joc. 

Edats recomanades: 
d’1 a 5 anys

Preu: 
Gratuït*

Durada: 
Sessions de 30 minuts

Horaris de les sessions: 

11 h.  
per a infants: 
d’1 a 3 anys

11.30 h.  
per a infants: 
de 4 a 5 anys

12 h.  
per a infants: 
d’1 a 3 anys

12.30 h.  
per a infants: 
de 4 a 5 anys

13 h.  
per a infants: 
d’1 a 3 anys

*Cal fer reserva només per a l’infant, que haurà d’anar amb un acompanyant adult (podran  
 entrar fins a dues persones adultes amb cada infant). 

Reserveu localitats a entrades.montornes.cat



DIUMENGE 29  
DE DESEMBRE, 18 h

 
Teatre Margarida Xirgu 

 Pl. de Margarida Xirgu, 4

Teatre

PARTY GAME!
T’hi atreveixes a jugar?

PARTY GAME és la fórmula ideal per venir al teatre amb els amics, la família, 
la tieta, la parella que et vols lligar o l’amic que et vols treure de sobre.  
Però sobretot és la fórmula ideal per petar-te de riure. La idea és senzilla: els nostres 
“perversament divertits” presentadors, divideixen el públic en dos equips. 
Giren la gran ruleta i comença el joc! Sereu capaços de passar les proves  
més esbojarrades del nostre personal? 

Edats recomanades: 
 a partir de 10 anys

Preu: 
10 €

Durada: 
75 minuts

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat



Si voleu rebre la programació trimestral o fer qualsevol consulta 
i/o suggeriment, adreceu-vos a

casalcultura@montornes.cat o al  93 572 17 19

BONIFICACIONS PER ALS ESPECTACLES 
QUE TENEN PREU D’ENTRADA

En els espectacles de pagament la taquilla 
s’obrirà 1 hora abans de l’inici

 Infants de 0 a 5 anys 

  Infants de 6 a 11 anys 

  Joves de 12 a 29 anys

  Gent gran amb carnet de pensionista

  Família monoparental amb carnet  
 emès per la Generalitat

  Família nombrosa amb carnet emès  
 per la Generalitat

   Persones aturades amb certificat d’atur

   Grups de 10 persones o més

BONIFICACIÓ DEL PREU:

 100%
50%

#DibaOberta


