
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 
http://www.cornella.cat/cultura
cultura@aj-cornella.cat

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

VENDA D’ENTRADES:
Venda presencial: a partir d’una hora abans de començar cada espectacle/activitats  
a la taquilla de la sala.

Aforament limitat. Localitats numerades

Més informació: http://www.cornella.cat/ca/VendaDentrades.asp

DESCOMpTES:
Descompte del 10% sobre el preu de les localitats amb la presentació dels 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, i altres grups  
i/o col·lectius amb els que s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada).

Comparteix amb @CulturaCornella les teves fotos 
d’Instagram, Twitter, etc… fent servir l’etiqueta #CornellaEscena

DIUMENGE 24 D’ABRIL 19.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA 

Roger Mas  
Trio. Jazz 
piano: Roger Mas Contrabaix: Dee Jay Foste 
Bateria: Jo Krause 

preu d’entrada: 6 euros

Trio de jazz liderat pel pianista Roger Mas que defensarà  
el seu disc d’estàndards ‘A time for love’ (2014).

DISSABTE 14 DE MAIG 22.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Santos
en concert 

preu d’entrada: 6 euros

Al 2013 presenten el seu primer disc: ‘Homenaje’, rebent excel·lents 
crítiques de la premsa especialitzada. Ara publiquen ‘El sueño del 
Mamut’, una producció conjunta entre Ricky Falkner i la pròpia 
banda amb col·laboracions destacades com la de Quique González.

DISSABTE 21 DE MAIG 21.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA 

Histèriques
Dramatúrgia i direcció: Carol López 
Interpretació: Carla Móra, Irene Ruiz i Marta Móra

preu d’entrada: 14 euros

Cia. Divinas són tres dones que es multipliquen en moltes altres. 
Dones que busquen, que s’equivoquen, que es contradiuen… Dones 
que canten. Canten sempre. Dones romàntiques, cursis, ‘petardes’, 
gamberres, divines i histèriques. Dones que s’estan trobant.

DIUMENGE 15 DE MAIG 12.30 h
SALA RAMON ROMAGOSA  

Aladdin 
#thepopMusical

Edat recomanada: De 5 a 12 anys
preu d’entrada: 6 euros

Amb la Cia. La Roda produccions. Aladdin és un dels components 
del grup Top Flash, que es presenta a un concurs televisiu on els 
vencedors obtenen una gira i l’enregistrament del seu primer disc. 

Guanyar el concurs no serà fàcil: la seva 
guitarra es trenca i no es pot permetre 
comprar-ne una de nova, però gràcies a 
una llàntia màgica i el poder del seu Geni, 
l’Aladdin obtindrà 3 desitjos. Sabrà triar els 
adequats i poder fer realitat el seu somni?
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DISSABTE 13 DE FEBRER 22.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA 

Son Silvestre 
+ ElKante
Son Silvestre: Cristian Campos, David Robles,  
Miguel Börpe, Alex Sariol, Juan José Collado, Iván Toboso 
ElKante: Ricardo (veu), Kaño (baix), Hita (guitarra 
espanyola/cors), César (guitarra elèctrica/espanyola) 

preu d’entrada: Gratuït amb invitació 
(Recollir a la Factoria Musical, Plaça Mary 
Santpere, s/núm, T. 93 475 08 04)

Dues formacions de Cornellà: ElKante, 
amb la seva fusió de rumba i rock, seguit 
de la banda Son Silvestre, que se sent 
còmoda bevent de diverses fonts…

DIUMENGE 7 DE FEBRER 19.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA 

Neus Català,  
un cel de plom
Direcció: Rafel Duran Dramatúrgia: Josep M. Miró
Interpretació: Mercè Arànega

preu d’entrada: 14 euros

Coproducció del Grec 2015  
i la Sala Muntaner. Un viatge 
a través de la memòria. Un 
homenatge al sacrifici i a la lluita 
d’una dona compromesa amb la 
justícia, les llibertats democràtiques 
i la defensa dels drets humans.

DIUMENGE 28 DE FEBRER 12.30 h
AUDITORI DE SANT ILDEFONS

per terra  
de Dracs 

Edat recomanada: A partir de 3 anys

preu d’entrada: 6 euros

Amb pep López coneixerem “…La història 
d’un emperador xinès que tenia un 
mal de cap terrible, la del nen que 
va canviar jugar amb un drac per la 
videoconsola, la d’unes perles que 
apareixien cada matí sota el coixí...”

DISSABTE 12 DE MARÇ 22.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Inspira 
en concert
Veu: Jordi Lanuza Baix: Dario Vuelta
Bateria: Xavi Molero Guitarra elèctrica: Cristian Diana 
Omnichord: Fer Acosta

preu d’entrada: 6 euros

‘Greta’ és un disc de revelacions, de descobrir 
tot el potencial que amaguem dins nostre. 
Un disc de benvingudes lluminoses puntuades 
amb petites gotes de nostàlgia. Cançons 
èpiques, radicalment romàntiques…

Son Silvestre

DIUMENGE 10 D’ABRIL 12.30 h
AUDITORI DE SANT ILDEFONS 

Un món (i un 
munt!) de dracs 

Edat recomanada: A partir de 3 anys

preu d’entrada: 6 euros

Tanaka Teatre ens parla dels dracs, 
uns éssers fantàstics comuns a 
diferents cultures que s’associen 
a diverses tradicions i que tenen 
diferents significats. L’Àurea i la 
Ginebra descobriran aquest món i 
munt de dracs al públic, demostrant 
que no n’existeixen dos d’iguals. 
Atreveix-te a conèixer els dracs del món! 

DIUMENGE 17 D’ABRIL 19.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

André i Dorine 
Direcció: Iñaki Rekarte Interpretació: Garbiñe Insausti,  
José Dault, Eduardo Cárcamo

preu d’entrada: 14 euros

Kulunka Teatre presenta la història d’André 
i Dorine, dos iaios entranyables que ens 
expliquen un cas d’alzheimer, el de la Dorine. 
André, que és escriptor intentarà rescatar la 
memòria comuna fent el que millor sap fer: 
escrivint la seva història. Melodrama sobre 
l’alzheimer, darrere màscares i sense paraules. 
Emocionant i absolutament recomanable.

DIUMENGE 13 DE MARÇ 19.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA 

productora de pepe Rubianes:

Lo mejor de 
pepe Rubianes
Textos: Pepe Rubianes Interpretació: Ferran Terraza

preu d’entrada: 14 euros

‘Tributo a pepe Rubianes’ és un homenatge en 
viu i en directe a un còmic que va traspassar 
fronteres del cor dels espectadors per quedar-se 
a la seva memòria. A través de les seves històries 
més emblemàtiques, us convidem a un recorregut 
per alguns dels seus millors espectacles.
Ave Pepe, els que et recorden, et convoquen!

DISSABTE 19 DE MARÇ 18.00 h
SALA RAMON ROMAGOSA

Els 3 porquets  
es caguen de por

Edat recomanada: A partir de 3 anys

preu d’entrada: 6 euros

De la Cia. Samfaina de Colors. Aquesta història 
comença just quan els tres porquets han 
aconseguit desfer-se del llop malvat. No s’han 
acabat, però, els problemes. Aquesta vegada, 
a més, els tres porquets s’hauran d’enfrontar 
amb un enemic que no hi comptaven: les pors 
secretes que arrossega cadascun d’ells. 


