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DISSABTE 12 de desembre 18.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Les princeses
també es
tiren pets
Edat recomanada: A partir de 3 anys
Preu d’entrada: 6 euros
El Replà Produccions presenta aquesta obra
on la Reina del Mirall s’assabenta que existeix
un llibre on hi ha escrits tots els secrets de
les princeses més famoses del món.

Diumenge 13 de desembre 18.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

El llarg dinar
de Nadal
Autor: Thornton Wilder Direcció: Alberto Díaz
Interpretació: Bruna Cusí, Ignasi Guasch, Aina Huguet, Magda
Puig, Jose Pérez-Ocaña, Maria Rodríguez Soto i Joan Solé
Preu d’entrada: 15 euros
La Cia La Ruta 40 ens convida a casa dels Bayard, que un any
més es reuneix al voltant de la taula i repeteix rituals i cançons.

Dissabte 19 de desembre 22.00 h

Diumenge 20 de desembre 12.30 h

SALA RAMON ROMAGOSA

Auditori de Sant Ildefons

D’Callaos
en concert

Veu: Maribel Martin Llobregat ‘La Canija’
Veu i guitarra: Daniel Gonzalez Felices
Baix: Carlos Gonzalez Felices
Bateria: Sergio Martin Vázquez
Preu d’entrada: 15 euros

Trinco,
trinco

Edat recomanada: A partir de 3 anys
Preu d’entrada: 6 euros

La Cia. Samfaina de colors presenta un espectacle basat en
cançons tradicionals, cançons transmeses de pares a fills.

El grup celebra el seu desè
aniversari presentant el seu quart
disc “Oir tu voz”.
És el disc més roquer, elèctric i
contundent de la banda.

VENDA D’ENTRADES:
Venda anticipada: a la web compra.cornelladellobregat.eu a l’apartat TIQUETS.
Venda presencial: a partir d’una hora abans de l’inici de l’espectacle/activitat, a la taquilla de la sala.
Descomptes:
Venda anticipada (on line): Descompte del 10% sobre el preu de les localitats i d’un 20% si a més
s’acrediten els següents carnets: Carnet Jove, Carnet +25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa,
Majors de 65 anys (en aquest cas es pot acreditar amb el DNI/NIE), i altres grups i/o col·lectius
amb els que s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada). En aquest cas s’haurà
d’acreditar físicament el carnet a l’accés de l’espectacle. En el cas de no acreditar-se físicament,
s’hi denegarà l’accés sense retorn de l’import abonat, per utilització fraudulenta de les entrades.
Venda a taquilla: Descompte del 10% sobre el preu de les localitats amb la presentació
dels carnets mencionats en la venda anticipada.

ESCENARIS:
Sala Ramon Romagosa
(Patronat Cultural i Recreatiu)
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 52
Tel. 93 377 02 29
Auditori de Sant Ildefons
Plaça de Carles Navales, s/n
Tel. 93 377 99 11
MÉS INFORMACIÓ:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Cultura
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 baixos
Tel. 93 377 99 11 (Ext. 1462), de 10 a 14 h
www.cornella.cat

DISSABTE 17 d’octubre 22.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Diumenge 4 d’octubre 12.30 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Un somni és
(Rínxols d’or)
Edat recomanada: A partir de 3 anys
Preu d’entrada: 6 euros
La Cia. Teatre Imaginari presenta la història d’una família
d’ossos que viu feliç enmig del bosc i que un dia rep la
visita inesperada d’una nena anomenada rínxols d’Or.

David
Carabén

(Mishima)

en concert

Veu i guitarra: David Carabén
Piano: Marc Lloret Trompeta: Pablo Fernández
Preu d’entrada: 15 euros
David ha decidit alternar els concerts de la seva banda amb
una proposta més íntima i així, acompanyat només de piano i
trompeta, repassar cançons que habitualment no formen part
del seu repertori de directe.

DISSABTE 31 d’octubre 21.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

4 Herman@s
Ballarins: Pol i Lluc Fruitós, Berta i Clara Pons
Música: Jean Philippe Barrios
Preu d’entrada: 15 euros
‘4 Herman@s’ és el resultat de fusionar els
espectacles de hip hop ‘Raindú’ i ‘Solo 2’,
interpretats per una parella de germans.

DIUMENGE 1 de NOVEMBRE 12.30 h
Auditori de Sant Ildefons

Carretó
de contes
Edat recomanada: A partir de 2 anys
Preu d’entrada: 6 euros
Amb Festuc Teatre viurem un viatge al món dels insectes,
escarabats, vespes, aranyes, libèl·lules… i moltes altres bestioles
que ajudaran a la nostra protagonista a trobar el seu camí.

DISSABTE 7 dE NOVEMBRE 22.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Egon Soda
en concert
Preu d’entrada: 15 euros
El grup es troba gravant el que serà el seu tercer
disc: ‘Dadnos precipicios’. El rock americà predomina,
però el grup ha introduït aires diferents. El nou
àlbum promet ser la confirmació del projecte.

DIUMENGE 8 de NOVEMBRE 12.30 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Mans

Edat recomanada: Totes les edats
Preu d’entrada: 6 euros

‘Mans’, de la companyia Fes t’ho com vulguis, és un espectacle
ple de llum que estimula els sentits i la imaginació.
Tot per descobrir, tot per fer, tot a les teves mans.

Diumenge 15 de NOVEMBRE 18.00 h

DIUMENGE 29 de NOVEMBRE 12.30 h

SALA RAMON ROMAGOSA

Auditori de Sant Ildefons

Idiota

Les Supertietes

Guió i direcció: Jordi Casanovas
Interpretació: Anna Sahun i Ramon Madaula
Preu d’entrada: 15 euros
Un home es presenta a unes proves psicològiques molt ben
remunerades. Formen part d’un misteriós experiment que una
important fundació està desenvolupant.

Edat recomanada: A partir de 4 anys
Preu d’entrada: 6 euros
De la Cia. Brif, Braf, Bruf. Queralt, una investigadora peculiar,
serà tieta. Això l’alegra molt però al mateix temps l’entristeix
perquè creu que no ho sabrà fer. Voleu veure si se’n surt?

