
 

III FESTIVAL DE MICROTEATRE DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

19 i 20 d’octubre de 2019 

Auditori de Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat) 

 

L'Associació MicrocornellaTeatre organitza el III Festival de 

Microteatre de Cornellà de Llobregat, amb el suport de 

l'Ajuntament de Cornellà. L'Associació MicrocornellaTeatre 

és una entitat sense ànim de lucre creada el 2015 per 

cornellanencs i cornellanenques amants de les arts 

escèniques en general, i del microteatre en particular. El 

Festival es va crear el 2015 com una mostra de creacions 

artístiques condensades en un cap de setmana, amb 

l'objectiu de promoure les arts escèniques, afavorint 

l'aproximació de l'espectador a la cultura i al fet artístic. El 

microteatre pretén captar l'essència d'allò que es vol 

comunicar, expressant-ho en un curt període de temps i 

amb nombre limitat d'actors i actrius, cada peça teatral té 

una durada de 15 a 25 minuts aproximadament.  

L’entitat va publicar les bases reguladores per a la selecció 

de propostes pel festival , i fins al mes de maig ha rebut 

més de 40 propostes de microteatre d’arreu del territori, de 

les quals la comissió tècnica ha seleccionat les que es 



presentaran al Festival. El Festival se celebrarà dissabte 19 

i diumenge 20 d'octubre de 2019, de 19:30 a 21 h., a 

l’Auditori de Sant Ildefons, a la Plaça Carles Navales, de 

Cornellà de Llobregat.  

El Festival està dirigit per Montserrat Orozco Cees 

(presidenta de Microcornellateatre –entitat organitzadora 

del mateix-). 

 El Festival comptarà amb dues companyies convidades, 

que ens oferiran les actuacions següents:  

Dissabte: Companyia UN MAGO EN TU VIDA; amb 22 

CENTÍMETROS , 22 centímetros és la distància que hi ha 

entre l'avorriment més absolut i la possibilitat de divertir-se. 

La distància per arribar a la sorpresa assegurada que 

t'espera amb Un mago en tu vida. Israel Belchi, Xavi 

García, Jaime Martín i Jordi Sain són quatre mags molt 

diferents entre si, però amb una cosa en comú: gaudeixen 

de la màgia i volen que tu també la gaudeixis tant com ells. 

I per això, et proposen que presenciïs la seva màgia des de 

molt a prop.Un xou versàtil, participatiu i fresc de màgia per 

a adults. ¡Viuràs la màgia! 

Diumenge: Companyia IMPRO ACATOMBA La 

Companyia IMPRO Acatomba neix l'any 2001 al barri de 

Gràcia de Barcelona i es crea com a companyia teatral 

tenint sempre molt present l'estil de la Improvisació. Debuta 



amb un espectacle propi que barreja el text amb la 

improvisació. Després de veure l'esplèndid resultat, 

segueixen experimentant amb aquesta barreja explosiva, 

fins que finalment es dediquen de ple a la màgia de la 

improvisació teatral. Després de tanta experiència i estudi 

en aquesta disciplina, Acatomba es converteix en un dels 

referents d'aquest estil teatral a Barcelona. Arribant a 

representar un gran nombre d'espectacles i recórrer tot el 

país. Amb algun viatge a l'estranger i recollint premis i 

aplaudiments allà on van. El seu prestigi a nivell 

internacional i el seu esperit nòmada els ha fet improvisar i 

impartir classes d'improvisació per tot el seu país i a 

l'estranger. I el que més els agrada és compartir, conèixer, 

seguir aprenent i ensenyar el seu treball per tots els racons 

possibles. Acatomba és una paraula contundent, un estil de 

vida, una família teatral, una forma de fer les coses amb 

llibertat, amb ganes d'experimentar, aprendre i descobrir. 

Tots els espectacles, tallers i animacions que realitzen són 

de collita pròpia. Tot el que fan manté un segell d'identitat 

propi, però això sí, sempre amb un estil simpàtic i divertit. 

Eviten el drama i aposten de ple per la comèdia. Són els 

més ràpids del teatre improvisat per la seva manera de 

jugar, mai utilitzen temps de preparació per executar les 

seves improvisacions i eviten sempre les històries de llarga 

durada. La seva especialitat són les impros àgils. El nom de 



Acatomba va ser gràcies a Ramona Añón (àvia del director 

i un fenòmen únic en la matèria).  

 

La programació de la tercera edició del festival de 

microteatre serà la següent 

 

COMPANYIES DISSABTE 

 

CIA.SANTORINI   “Guardar la Roba”  

CIA. MERCANCIA“Jo desconegut, el micromusical” 

CIA. ESCOTILLO TEATRE  “Intensa i Irracional”   

CIA.VINTPERQUATRE  “Mégot per terre” 

 

COMPANYIA CONVIDADA :Un mago en tu vida 

 

 

 

 

 

 



 

COMPANYIES DIUMENGE 

 

CIA. PEIXOPEIXERES “Ethika”  

CIA.ENSEMBLE “Las Navidades de nuestras vidas” 

CIA. KAMALEONIK “Un cuento Xino”  

CIA.CAPSULA DE TEATRE  “Fora de Norma”  

 

COMPANYIA CONVIDADA :Improacatomba 

 

 L'opinió del públic és important per a nosaltres, per això els 

espectadors disposaran d'una butlleta de votació, amb la 

que podran triar la peça que més li hagi agradat. Les dues 

obres més votades pel públic formaran part de la 

programació de la Sala 2 de l’Auditori de Cornellà de 

Llobregat. 

 L’entrada al Festival és gratuïta, i com l’aforament és 

limitat, recomanem reservar les entrades amb antelació, 

només cal enviar un correu a 

festivalmicroteatrecornella@gmail.com, indicant a 

l’assumpte “reserva d’entrades”, o per WhatsApp al número 

680320246, indicant el nom de la persona i el nombre 



d’entrades que es volen reservar. El mateix dia del Festival, 

a l'entrada de l'Auditori i un cop confirmades les dades, es 

lliuraran les entrades. La reserva d’entrades comença el dia 

1 d’octubre de 2019. 

Les entrades són gratuïtes però proposarem al públic que, 

a l’entrada del recinte, per cada entrada faci un donatiu a 

l'AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer), per 

aportar el nostre granet de sorra per ajudar les persones 

malaltes, a les famílies i a la investigació sobre la malaltia.  

Enguany és una edició especial. Perquè? Doncs perquè 

l’any 2020 és el 5è aniversari de la nostra entitat, 

Microcornellateatre, i el festival, què és bianual, és la nostra 

marca. Volem començar a celebrar l’aniversari en el què va 

ser el punt de partida de la nostra entitat, el festival de 

microteatre. Es farán dues activitats paral.leles de manera 

excepcional per començar aquesta celebració: 

 

 

 

 

 

 

 



CONCERT TEATRALITZAT 

"Un viatge de musical" 

 

 
 

"Un viatge de musical" és un concert íntim i acústic amb els 
artistes a tocar per gaudir dels musicals de la història del 
teatre musical. Cant i música units per una passió conjunta 
: el teatre i la música. Dos joves artistes per gaudir de prop 
de les emocions i els sentiments a flor de pell.  
 

Direcció: Elena Alcalde i Adrià Pérez Carro 

Música: Adrià Pérez Carro 

Cant: Elena Alcalde 

 

Data:10 d'octubre 19h 

Lloc: Biblioteca de Sant Ildefons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-ctQ_0R9UmJ8/XWAjsCpkMYI/AAAAAAAAAMQ/BkbwGmwvd6AwFoDCkXcMvTxf1X7zTeg6ACEwYBhgL/s1600/unviatgedemusicalcartell.jpg


 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 

"Rere les bambolines" 

 

 
 

 

Ens agrada molt crear sinergies entre les persones... Els 
llocs... Les arts..  
Exposició fotográfica ... De qué? Doncs del seguiment d'un 
any sencer de la nostra companyia de teatre... Assajos.. 
Reunions... Actuacions.... I molt més....tot allò que passa i 
no es veu... En Jaume González Quadrat és l'artista que 
amb la seva mirada íntima i particular captará tots aquests 
moments. L'exposició está comisiariada per Montse Orozco 
Cees....  
 

Fotografía i Arts escèniques es dónen la má en aquesta 
exposició 
 

Data:1 a 31 d’octubre 

Lloc: Biblioteca de Sant Ildefons 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-jUzXzZxwrew/XV1-hgSdTeI/AAAAAAAAALs/115CCnbWrjsM28LpOUymcs86EJY0YWunwCLcBGAs/s1600/expofotografica.jpg


Per a més informació podeu consultar el bloc del festival: 

https://festivalmicroteatrecornella.blogspot.com.es/ 

O enviar un mail a festivalmicroteatrecornella@gmail.com 

 

PRESENTACIÓ DE LA TERCERA EDICIÓ DEL FESTIVAL 

DE MICROTEATRE DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 

Data:15 d’octubre 19:30 hores 

Lloc: Castell de Cornellà 
 
 
El proper dia 15 d'octubre a les 19:30 hores se celebrarà la 

presentació oficial de la tercera edició del FESTIVAL DE 

MICROTEATRE DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

 

Durant l'acte es coneixerán les companyies de l'edició 

d'enguany i totes les novetats programades. 

 

En aquesta presentació podrem gaudir de l'actuació de 

Companyia Mireia Rey amb la micropeça "Flores secas" 

(guanyadora del Segon festival de Microteatre de Cornellà 

de Llobregat) i un aperitiu, amb música en directe, per 

brindar pel microteatre. 

 

ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA 

https://festivalmicroteatrecornella.blogspot.com.es/
mailto:festivalmicroteatrecornella@gmail.com


 


