
Agenda d’arts escèniques  
de Cornellà de Llobregat
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Teatre

Activitat  
familiar

Dansa

CORNELLÀ ESCÈNICA recull la programació d’arts 

escèniques de l’Ajuntament de Cornellà 

de Llobregat. Música, teatre, dansa… i un 

especial protagonisme de les activitats 

adreçades al públic infantil i familiar.

Reunim en aquesta publicació els 

espectacles produïts per L’Auditori de 

Cornellà (Procornellà) i pel departament 

de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà, 

amb les seves diverses programacions, 

per donar-vos una idea de l’amplitud de 

propostes de qualitat que teniu per gaudir 

de la cultura sense sortir de Cornellà.

Subscriviu-vos al butlletí QUÈ FER A CORNELLÀ  

per estar al dia de totes les activitats 

d’oci i cultura a la ciutat de Cornellà: 
www.queferacornella.cat

Música

Circ

Escena 
Jove



CONSULTEU A LA FITXA DE CADA ESPECTACLE LA PROGRAMACIÓ 
A LA QUAL PERTANY PER SABER COM OBTENIR LES ENTRADES: 

Informació  
a les pàgines 6-7

Informació  
a les pàgines 4-5

L’AUDITORI DE CORNELLÀ  
TEATRE / DANSA /  
FAMILIAR / MÚSICA  
són programacions de 
L’Auditori de Cornellà

CORNELLÀ ESCENA /  
CULTURA EN FAMÍLIA  
són programacions de 
l’Ajuntament de Cornellà



Venda d’entrades
CORNELLÀ ESCENA
CULTURA EN FAMÍLIA 
Aforament limitat. Localitats numerades

VENDA ANTICIPADA: www.entradescornella.cat

VENDA PRESENCIAL: A partir d’una hora abans a la taquilla de la sala.

DESCOMPTES:
S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats  
a la venda anticipada (online).

S’afegeix un altre descompte del 10% sobre el preu de les localitats  
a la venda anticipada (online) 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 (en aquest cas es pot acreditar amb el DNI/NIE), i altres 
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grups i/o col·lectius amb els quals 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.

S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats comprades a 
la taquilla, 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 
(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), s’haurà 
d’acreditar físicament el carnet al moment de la compra de l’entrada.

ABONAMENT FLEXIBLE CORNELLÀ: 
Comprant en línia entrades per a un mínim de 4 espectacles, 
teniu la possibiitat d’obtenir fins a un 30% de descompte.

Consulteu condicions a la web www.entradescornella.cat

INCIDÈNCIES I SUGGERIMENTS: 
93 377 02 12 (Ext. 1462) de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
cultura@aj-cornella.cat

NOTA: Els preus poden estar subjectes a possibles canvis per 
l’actualització anual d’aquests per part de l’Ajuntament de Cornellà

Comparteix amb @CulturaCornella les teves fotos d’Instagram, 
Twitter i Facebook fent servir l’etiqueta #CornellaEscena
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Venda d’entrades
L’AUDITORI DE CORNELLÀ 
VENDA ANTICIPADA:
AL WEB: http://www.auditoricornella.com
A LES TAQUILLES: Carrer d’Albert Einstein, 51,  
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
PER TELÈFON: 93 474 02 02 (Ext. 1306),  
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

VENDA TAQUILLA:
A partir d’una hora abans del començament de l’espectacle,  
a les taquilles de L’Auditori de Cornellà.
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DESCOMPTES I PREUS ESPECIALS:
10% Entrades anticipades.
50% Entrades infantils de 4 a 12 anys en espectacles familiars.
20% Menors de 25 anys (acreditats amb DNI).
10 € Preu espectacles per a majors de 65 anys (acreditats amb DNI).
Aquests preus i descomptes s’apliquen sempre sobre el preu de taquilla.  
Descomptes no acumulables

ABONAMENTS A MIDA*: 
ABONAMENT 5 ESTRELLES. ESPECTACLES A ESCOLLIR:  
3 CONCERTS + 2 OBRES DE TEATRE
Adult: 100 € • Menors 25 anys: 85 € • Majors 65 anys: 46 €
ABONAMENT PACK DUO. ESPECTACLES A ESCOLLIR: 
1 CONCERT + 1 OBRA DE TEATRE
Adult: 40 € • Menors 25 anys: 35 € • Majors 65 anys: 18 €
ABONAMENT PACK UNDER 25. ESPECTACLES A ESCOLLIR:  
2 CONCERTS + 1 OBRA DE TEATRE
Preu de l’abonament només per a menors de 25 anys: 48 €

*Espectacles a escollir entre tota la programació Tardor 2021

PACK CLÀSSICS. INCLOU TRES ESPECTACLES:  
‘SIMFONOVA’, ‘TRIO MERAKI’ I ‘VALSOS I DANSES’
Adult: 45 € • Menors 25 anys: 36 € • Majors 65 anys: 21 €  
• Infants 4 a 12 anys: 21 €

MÉS INFORMACIÓ:  
93 474 02 02 (Ext. 1306), de dilluns a divendres feiners de 9 a 14 h. 
auditori@procornella.cat
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Agenda

16 d’octubre 
Simfonova
L’òpera és medecina 
pàg. 19

17 d’octubre 
Cia. Pentina el gat
Vers per on. Poesia Pop
pàg. 21

17 d’octubre 
Música de cambra
Trio Meraki
pàg. 22

6 de novembre 
Buhos
Teràpia col·lectiva
pàg. 24

16 d’octubre
Sala Beckett
Karaoke Elusia
pàg. 20 

9 d’octubre 
Hugo Marlo en concert
pàg. 18 
 

18 de setembre 
Hija de la luna 
Tribut a Mecano
pàg. 12 

26 de setembre 
Cia. La Calòrica
Els Ocells
pàg. 14

3 d’octubre 
Cia. Tutatis
Elmer, l’elefant multicolor
pàg. 17

2 d’octubre 
Sau30
Quina Nit - Quina Lluna
pàg. 16 

2 d’octubre 
Inauguració Temporada Escènica  
Cia. D’Click: ISLA
pàg. 15

23 d’octubre 
El Kanka en concert 
pàg. 23

25 de setembre 
Melanie: Glam, la màgia 
més trencadora
pàg. 13 
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7 de novembre 
Cia. Xirriquiteula Teatre
Laika 
pàg. 25



11 de desembre 
Dàmaris Gelabert simfònica 
Amb l’Orqu. Simfònica del Vallès
pàg. 33 

13 de novembre 
La habitación de María 
Amb Concha Velasco
pàg. 26

14 de novembre 
A.K.A. (Also Known As)
pàg. 27 
 

20 de novembre 
Albert Pla
¿Os acordáis?
pàg. 28

21 de novembre 
Cia. LaBú Teatre
Alma
pàg. 29

21 de novembre 
El Hechizo del Lazarillo 
Amb Rafael Álvarez
pàg. 30

28 de novembre 
El Pot Petit al teatre
pàg. 32 

11 de desembre 
La Habitación Roja en concert
pàg. 34 

12 de desembre 
Titiriteros de Binéfar
Maricastaña 
pàg. 35

27 de novembre 
¡Silencio!
Cia. Barcelona Ballet Flamenco 
pàg. 31 

12 de desembre 
MPC Management
Yo sobreviví a la EGB 
pàg. 36

9

19 de desembre 
Cia. Festuc Teatre
Adeu, Peter Pan 
pàg. 37

19 de desembre 
Valsos i danses 
Concert de Nadal amb  
l’Orqu. Simfònica Sant Cugat 
pàg. 38



Condicions d’accés 
als espectacles
Volem garantir que gaudeixis amb tota tranquil·litat i la 
màxima seguretat, si us plau segueix les següents indicacions:

Porta l’entrada impresa o descarregada. 
Les localitats són numerades, ocupa 
la butaca marcada a l’entrada

Sempre amb mascareta obligatòria.  
Segueix la senyalització i mantén  
la distància

Neteja’t les mans amb el gel dels dispensadors. 
Tindrem catifes desinfectants del calçat

Et prendrem la temperatura a l’entrada.  
No vinguis si notes símptomes de la malaltia

L’aforament està subjecte a canvis  
segons la normativa vigent Covid-19
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Escenaris
SALA RAMON ROMAGOSA  
(PATRONAT CULTURAL I RECREATIU)

Carrer Mn. Jacint Verdaguer, 52
Tel. 93 377 02 29

AUDITORI SANT ILDEFONS
Plaça de Carles Navales, s/n
Tel. 93 377 02 12 (Ext. 1450)

L’AUDITORI DE CORNELLÀ
Carrer Albert Einstein, 51
Tel. 93 474 02 02

Aquesta programació està subjecta a canvis d’acord 
amb les mesures de seguretat que aprovin les autoritats 
sanitàries segons l’evolució de la Covid-19

En cas d’anul·lació de l’espectacle, l’organització es compromet  
a retornar l’import de l’entrada adquirida

Per a més informació:  
www.cornella.cat | www.auditoricornella.com
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Dissabte
18 de setembre
20.00 h

L’Auditori 36 €
Anticipada: 32 € 
 - 25 anys: 28 €
+ 65 anys: 10 €L’AUDITORI&MÚSICA

Reviu una època inoblidable, rendint el millor tribut a Mecano, 
una de les bandes més importants de la història del pop espanyol. 
Protagonitzat per Robin Torres, participant del concurs La Voz 2015,  
d’una gran semblança física i vocal amb Ana Torroja. 

Hija de la luna 
Tribut a Mecano



Melanie 
Glam, la màgia més trencadora
El seu estil és trencador i innovador.  
Amb el seu humor característic, 
Melanie ens porta un nou 
espectacle amb molt de 
glamur, elegància i il·lusions 
impossibles. Inclou els 
exitosos números presentats 
a Got Talent, programa 
televisiu on va quedar 
semifinalista el 2019.
La màgia que trenca amb 
tots els estereotips!

Dissabte
25 de setembre
18.00 h

L’Auditori 18 €
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L’AUDITORI&FAMILIAR

 ENTRADA GRATUÏTA als infants  
amb carnet Super3 o TR3SC  
(anticipada)

Anticipada: 16 € 
 - 25 anys: 14 €
+ 65 anys: 10 €
Infantil (4 a 12 anys): 9 €



Cia.  
La Calòrica
Els Ocells

Diumenge
26 de setembre
19.00 h

L’Auditori 

L’AUDITORI&TEATRE 

Aquesta producció extreu el màxim potencial còmic dels seus components 
per crear una comèdia en majúscula. Una obra on l’humor negre i absurd és 
protagonista al servei del discurs més polític. La companyia adapta aquest 
clàssic d’Aristòfanes per estudiar els mecanismes emocionals que fan 
funcionar el populisme neo-liberal i qüestionar-se els motius del seu auge.
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25 €
Anticipada: 23 € 
 - 25 anys: 20 €
+ 65 anys: 10 €



Dissabte 
2 d’octubre
12.00 h

Parc de Can Mercader

INAUGURACIÓ 
TEMPORADA 
ESCÈNICA:

Cia. D’Click
ISLA
“ISLA” parteix del somni i de 
l’al·lucinació de tres nàufrags, 
uns divertits personatges 
que crearan situacions 
inversemblants i triaran 
estratègies rocambolesques 
per superar els límits de 
la seva illa. Basat en un 
treball de cos i moviment, 
les eines més circenses, com 
l’acrobàcia i el pal xinès, 
s’integren com a llenguatge 
escènic dins l’espectacle. 
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Gratuït

CORNELLÀ ESCENA
Edat recomanada:  
Tots els públics



Dissabte
2 d’octubre
20.00 h

L’Auditori
Anticipada: 32 € 
 - 25 anys: 28 €
+ 65 anys: 10 €

36 €

D’una trobada de tot l’equip de Sau per commemorar els 30 anys 
del primer concert de la banda, va néixer Sau30 amb intenció de fer 
un únic concert. L’èxit i la bona acollida de la iniciativa els va portar 
a una gira de dos anys. Ara, Sau30 torna amb un nou espectacle: 
“Quina Nit – Quina Lluna” i amb d’altres clàssics de la banda. 
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Sau30
Quina Nit - Quina Lluna

L’AUDITORI&MÚSICA



Cia. Tutatis 
Elmer, l’elefant multicolor 
Elmer, és un elefant gens avorrit. A diferència dels seus amics, ell és 
multicolor. Un espectacle on el convencional queda de costat, s’ensenya 
la importància de ser un mateix i es transmeten valors positius tan 
importants com el respecte, l’acceptació i la diversitat.

Sala Ramon Romagosa Diumenge
3 d’octubre
12.00 h

5,25 €

Edat recomanada:  
A partir de 2 anys
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CULTURA EN FAMÍLIA

Espectacle en català



Dissabte
9 d’octubre
21.00 h

Sala Ramon 
Romagosa

Hugo Marlo 
en concert
Hugo Marlo, guanyador de Got Talent 
Junior, ens presenta el seu nou single 
“Nadie como tú” on ens sorprèn 
musicalment amb un estil pop amb 
pinzellades rockeres i un estil vocal 
en determinats moments soul-rock.
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5,25 €

CORNELLÀ ESCENA

Espectacle en castellà

 *Activitat complementària: 
Xerrada amb Hugo Marlo
Divendres 8 d’octubre · 19.00 h  
Auditori Sant Ildefons
Activitat gratuïta amb reserva prèvia 
T. 93 377 02 12 (Ext. 1462)



Un homenatge al sector mèdic del país. Un recorregut per la història 
de l’òpera que ens endinsa en la figura del metge i la medicina en 
l’àmbit operístic. Amb bon humor i complicitat, Marcel Gorgori es farà 
acompanyar dels millors solistes del moment: el tenor Carles Cosías,  
la soprano Isabella Gaudí, el baríton Toni Marsol i Josep Buforn al piano.

Dissabte 
16 d’octubre
19.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&MÚSICA
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Simfonova
L’òpera és medecina

Anticipada: 25 € 
 - 25 anys: 22 €
+ 65 anys: 10 €

28 €



L’Anita, el Sam i el Cristian lloguen la sala privada  
d’un karaoke per celebrar la seva graduació d’institut.  
Canten cançons i recreen tot el que ha passat aquest 
últim curs: fa mesos el Sam es va intentar suïcidar, 
provocant una allau d’assetjament escolar a les xarxes…
Xerrada post-funció amb els actors 
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Dissabte
16 d’octubre
20.00 h

Sala Ramon Romagosa

CORNELLÀ ESCENA

5,25 €

Autor i director:  
Oriol Puig
Repartiment:  
Lluís Arruga,  
Biel Montoro i  
Valèria Sorolla

Karaoke Elusia
Sala Beckett 

 

 *Activitat complementària: Club de lectura
Dimecres 6 i 13 d’octubre · 18.00 h · Auditori Sant Ildefons
Activitat gratuïta amb reserva prèvia · T. 93 377 02 12 (Ext. 1462)

Espectacle en català



La Núria té un llibre de poemes sense enquadernar sobre personatges i records 
d’infantesa. Quan el llibre cau en mans dels Pentina el gat, aquests es troben 
amb un problema: poemes escampats, versos perduts, paraules amagades… 
i una cantant que rima a tota hora. Veurem si són capaços de reconstruir 
el llibre i convertir-lo en el primer concert de poesia pop: “Vers per on”.

Diumenge 
17 d’octubre
12.00 h

Auditori Sant Ildefons

CULTURA EN FAMÍLIA
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5,25 €

Espectacle en català

Cia. Pentina el gat 
Vers per on.  
Poesia Pop

Edat recomanada:  
A partir de 6 anys
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Música de cambra: Trio Meraki
El Trio Meraki es forma l’any 2019 al Conservatori Superior del Liceu sota la 
tutela del pianista Enrique Bagaría, i rebent masterclass de Catherine Manson.  
Blanca Albert (violí), Miquel Fuentes (cello) i el cornellanenc Miquel Gusi 
(piano) han estat premiats en concursos nacionals i internacionals. El seu 
repertori abasta des dels autors clàssics fins a la música contemporània: 
Haydn, Beethoven, Turina, Fauré, Dvořák, Xostakóvitx, Rakhmàninov, etc.

Diumenge
17 d’octubre
18.00 h

L’Auditori 12 €

L’AUDITORI&MÚSICA

Anticipada: 10 € 
 - 25 anys: 8 €
+ 65 anys: 5 €
Infantil (4 a 12 anys): 5 €



Llenguatge de cantautor aflamencat, copla i pop mestís. És aquesta 
varietat de registres i estímuls el que ha impulsat a El Kanka a definir-se 
a si mateix com a ‘kankautor’, per deixar entreveure que la seva manera 
personal d’explicar històries amb l’ajuda de la guitarra no és la més freqüent.  
I és aquesta diferència la que li dona valor a la seva proposta.

Dissabte 
23 d’octubre
20.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&MÚSICA

Anticipada: 32 € 
 - 25 anys: 28 €
+ 65 anys: 10 €

36 €
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El Kanka en concert



Dissabte
6 de novembre 
20.00 h

L’Auditori
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L’AUDITORI&MÚSICA

28 €
Anticipada: 25 € 
 - 25 anys: 22 €
+ 65 anys: 10 €

Buhos 
Teràpia 
col·lectiva
Aquest és el primer espectacle 
per a teatres de Buhos, 
un dels grups d’èxit del 
panorama musical del país. 
Una obra musical inèdita que 
et convida a un procés de 
treball interior i d’evolució 
personal. Un mètode curatiu 
de l’ànima a través de la sàtira, 
la reflexió, la crítica sense 
embuts i, sobretot, l’humor. 



Cia. 
Xirriquiteula 
Teatre 
Laika
La primera gossa astronauta 
inspira un espectacle que ens 
explica, de manera molt visual,  
un episodi fonamental en la 
història dels viatges a l’espai, però 
que és també el relat d’un abús.

“Laika” ens parla de les 
meravelles de l’espai i, alhora, 
de les injustícies de la terra.

Diumenge
7 de novembre
12.00 h

Sala Ramon Romagosa 
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CULTURA EN FAMÍLIA

5,25 €

Edat recomanada:  
A partir de 6 anys

Premi Drac d’Or Millor Escenografia i Drac d’Or  
del Jurat Infantil, Fira de Titelles de Lleida 2018

Premi de la Crítica Millor Espectacle  
de Teatre Familiar 2018

Premi Millor Autoria i Direcció,  
FETEN 2019

Premi BBVA de Teatre 2019

Espectacle en català
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La habitación de María 
Amb Concha Velasco
Isabel Chacón, la flamant guanyadora del Premi Planeta que no va  
poder recollir en persona per l’agorafòbia que pateix, celebra el seu 
80è aniversari sense cap tipus d’acte públic, ni familiar, com és habitual 
en els últims anys. Un incendi produït al seu immoble l’obligaran  
a prendre la decisió més important de la seva vida.

Dissabte 
13 de novembre
19.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&TEATRE

Anticipada: 23 € 
 - 25 anys: 20 €
+ 65 anys: 10 €

25 €



Diumenge
14 de novembre
19.00 h

Auditori Sant Ildefons

A.K.A.  
(Also Known As)
Carlos, adolescent i fill adoptiu d’una 
família de classe mitjana, es troba en 
un moment en què trontollen els seus 
fonaments, la seva identitat… Tot, des que 
s’enamora de la Clàudia. Un treball que 
impressiona perquè atrapa i commou. 
Xerrada post-funció amb l’actor

5,25 €

CORNELLÀ ESCENA

Espectacle en català i castellà 

Autor: Daniel J. Meyer
Direcció: Montse Rodríguez Clusella
Actor: Lluís Febrer

 *Activitat complementària: Taller d’introducció a 
l’expressió corporal aplicada al teatre, amb Lluis Febrer
Dissabte 13 de novembre · 12.00 h · Auditori Sant Ildefons
Activitat gratuïta amb reserva prèvia · T. 93 377 02 12 (Ext. 1462)

2 Premis MAX 
4 Premis Butaca 

3 Premis Teatre de Barcelona
Premi de la Crítica al Millor Actor

Premi del Públic MIT Ribadavia, Galícia
Premi del Públic Teatre del Mar, Mallorca

Premi Teatro Express Fundación SGAE
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Albert Pla 
¿Os acordáis? 
“¿Os acordáis?” És el títol d’una de les 
darreres cançons que va composar 
durant la pandèmia, una composició 
tan llarga com el temps que va durar 
el confinament. Albert Pla reflexiona 
amb ironia sobre l’impacte que ha 
tingut la crisi del coronavirus a nivell 
mundial. No deixa ningú indiferent.

Dissabte
20 de novembre
21.00 h

Sala Ramon Romagosa 10,50 €
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CORNELLÀ ESCENA

Espectacle en català i castellà 
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Cia. LaBú Teatre 
Alma
Un viatge poètic i sensorial a través de les quatre estacions de 
l’any, cadascuna amb una ànima pròpia que prendrà forma a través 
dels objectes i materials que s’anirà trobant la protagonista.

Diumenge 
21 de novembre
12.00 h

Auditori Sant Ildefons

CULTURA EN FAMÍLIA

5,25 €

Edat recomanada:  
A partir de 2 anys

Espectacle en català



“Mai oblidaré el Lazarillo”, així ho afirma un dels actors que millor ha 
encarnat el personatge de Lazarillo de Tormes, Rafael Álvarez, El Brujo, qui 
connecta a la perfecció amb l’essència d’aquest “descarat”. Li apassiona 
recitar les seves aventures en versió de Fernando Fernán Gómez, qui va 
saber captar l’esperit del Lazarillo. Un meravellós relat i una joia literària.

Diumenge 
21 de novembre
19.00 h

L’Auditori
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L’AUDITORI&TEATRE 

Lazarillo  
de Tormes.  
El Hechizo  
del Lazarillo
Amb Rafael Álvarez,  
El Brujo

Anticipada: 23 € 
 - 25 anys: 20 €
+ 65 anys: 10 €

25 €
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¡Silencio!
Cia. Barcelona Ballet Flamenco

Primer espectacle de dansa flamenca sobre la violència de gènere. 
Amb una encertada barreja de flamenc, cant i interpretació, reflecteix 
la lluita de la dona a la nostra societat a través d’una història de 
maltractament físic i psicològic, posant-nos a la pell de la víctima.

Dissabte 
27 de novembre
20.00 h

L’Auditori

L’AUDITORI&TEATRE 

L’espectacle forma part de les activitats que l’Ajuntament de Cornellà ha dissenyat 
per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere
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Anticipada: 20 € 
 - 25 anys: 17 €
+ 65 anys: 10 €

22 €



El Pot Petit al teatre 
El Pot Petit ha convertit en cançons les aventures de “Dins el  
Pot Petit”, i ara les vol compartir amb tots vosaltres. Un concert  
màgic i participatiu amb nou músics a l’escenari,  
titelles i teatre per gaudir en família!

Diumenge
28 de novembre
12.00 i 17.00 h

L’Auditori
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L’AUDITORI&FAMILIAR 

Anticipada: 16 € 
20 €

Els nens a partir de 4 anys paguen entrada amb butaca assignada.Els nens a partir de 4 anys paguen entrada amb butaca assignada.
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Dàmaris Gelabert simfònica 
Amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès
La Dàmaris és pedagoga, musicoterapeuta, autora i cantant de cançons 
infantils. Podreu gaudir dels seus èxits en aquest nou format amb: Eloi Gómez 
(cantant i actor), Àlex Martínez (arranjaments musicals), entitats corals infantils 
de Cornellà i l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig.

Dissabte
11 de desembre
18.00 h

L’Auditori 22 €

L’AUDITORI&FAMILIAR

Anticipada: 20 € 
 - 25 anys: 18 €
+ 65 anys: 10 €
Infantil (4 a 12 anys): 11 €



Dissabte
11 de desembre
22.00 h

Sala Ramon Romagosa 10,50 €

CORNELLÀ ESCENA

Espectacle en castellà

La Habitación Roja  
en concert
Pop-rock d’àmplies mires, construït i practicat amb una barreja d’entusiasme 
i professionalitat que els fa únics, per singulars i per longeus. Després 
de vint-i-sis anys damunt dels escenaris, el quartet valencià segueix 
emocionant com el primer dia.
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Maricastaña i Bruno arriben d’aquell lloc antic d’on arriben  
els contes. Fan música, reciten faules, inventen històries 
esbojarrades i fan ballar les marionetes… 

Textos: Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez,  
Miguel Hernández, María Elena Walsh, Antonio Robles

Diumenge 
12 de desembre
12.00 h

Auditori Sant Ildefons 5,25 €
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CULTURA EN FAMÍLIA

Titiriteros de Binéfar
Maricastaña 

Premi al Millor Espectacle  
de Titelles FETEN 2014

Premi del Públic al Festíval  
de Títeres de los Yébenes 2014

Edat recomanada:  
A partir de 2 anys

Espectacle en castellà
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Diumenge
12 de desembre
19.00 h

Sala Ramon Romagosa 10,50 €

CORNELLÀ ESCENA

Ets de la generació EGB?  
Vine a reviure l’època dels 80.  
L’espectacle Stand-up que 
et farà recordar de manera 
divertida qui vas ser. Vine 
a passar una estona plena 
d’humor i música per 
desconnectar del món  
actual i connectar  
el bon rotllo.

MPC Management
Yo sobreviví a la EGB
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Espectacle en català i castellà 
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Diumenge
19 de desembre
12.00 h

Sala Ramon Romagosa

Cia. Festuc Teatre 
Adeu,  
Peter Pan 
A la Maria, una nena amb molta 
imaginació, li encanten els contes que 
li explica el seu avi, amb qui passa 
cada tarda jugant a ser Peter Pan. Però 
de sobte, una nit, els nens perduts 
s’enduran la Maria cap al país de 
Mai Més. A partir d’aquell moment  
viurà les aventures en primera persona.

5,25 €

CULTURA EN FAMÍLIA
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Premio Mejor Espectáculo Infantil 21 
feria de teatro de Castilla y León, 2018

Finalista Premi Xarxa Alcover.  
Mostra d’Igualada, 2018

Espectacle en català

Edat recomanada:  
A partir de 3 anys
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Valsos i danses 
Concert de Nadal amb 
l’Orquestra Simfònica Sant Cugat
Torna a L’Auditori el tradicional concert estrella de les festes 
nadalenques. En aquesta ocasió l’Orquestra Simfònica Sant Cugat 
ens presenta un atractiu programa que combina la música clàssica, 
sobretot del reconegut compositor de valsos Johann Strauss Jr.,  
amb la tradició popular, per gaudir-lo en família.

Diumenge
19 de desembre
18.00 h

L’Auditori 25 €

L’AUDITORI&MÚSICA 

Anticipada: 23 € 
 - 25 anys: 20 €
+ 65 anys: 10 €
Infantil (4 a 12 anys): 11 €



www.queferacornella.cat

Descarrega’t l’app

La cultura és segura!
No et perdis  
res del  
que es fa  
a Cornellà



Amb el suport de:


