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• Caldrà seguir les senyalitzacions i indicacions  
  del personal de l’organització.

• Durant els espectacles es recomana no anar al lavabo     
per reduir creuaments de públic. 

• S’obriran les portes almenys mitja hora abans de cada espectacle.  
  Us demanem que vingueu amb antelació per evitar aglomeracions.  
  Així mateix, al final dels espectacles, la sortida del públic es farà  
  de manera esglaonada per zones, garantint la distància  
  entre persones.

• Us recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil  
  per evitar el contacte amb el  paper.

Volem compartir amb vosaltres aquesta experiència cultural
amb espectacles de qualitat pensats per agradar a públics diversos, 
i amb totes les mesures de seguretat necessàries perquè només us 
hàgiu de preocupar de gaudir de les representacions: 

 • L’espai i els materials es netejaran i es desinfectaran   
                 abans i després de cada espectacle.

 • Es mantindrà la distància de seguretat entre butaques 
                 (de manera individual o per unitats de convivència). 

 • L’organització posarà a disposició de les persones   
                assistents solucions hidroalcohòliques als accessos.

 • Serà obligatori l’ús de mascareta, excepte per           
                als menors de 6 anys, les persones amb dificultats                               
                respiratòries (acreditades) i aquelles amb discapacitat  
                o dependència. 



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

“Després de més de 25 anys fent funcions per tot arreu, m’adono que 
la meva vida és una gira constant i, en el fons, el que més m’agrada és 
estar sobre els escenaris, com més diversos millor, coneixent gent i llocs 
diferents, fent el que se’m dóna millor: il·lusionar i fer riure el públic.

Aquesta nit és una nit de festa per a mi, perquè la passaré amb vosaltres.” 

Mag Lari

Una nit 
amb el mag Lari MÀGIA

Edats recomanades:
a partir de 4 anys

Preu:
10 €

Durada:
80 minuts

DISSABTE 2 D’OCTUBRE, 
A LES 19 h I A LES 21 h (dues sessions)

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Inici de la venda d’entrades: 17 de setembre a les 9 h

http:entrades.montornes.cat


Edats recomanades:
Tots els públics

Preu:
5 €

Durada:
60 minuts

De les cançons fetes aquí en surt Denominació d’Origen, un espectacle 
100% d’actualitat musical. 

El Cor Jove Amics de la Unió, sota la direcció de Marta Dosaiguas, regala al 
públic melodies de temes de grups catalans dels últims anys com Sopa de 
Cabra, Roba Estesa, Blaumut, Manu Guix o, fins i tot, Rosalía!.

Les versions es decantaran cap a una proposta per a múltiples veus amb 
l’acompanyament d’efectes sonors emesos pels mateixos músics, obra de l’arranjador 
Lluís Pérez Cansell.

Denominació d’Origen
amb el Cor Jove Amics de la Unió

MÚSICA - CANT CORAL

DISSATE 23 D’OCTUBRE, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat
Inici de la venda d’entrades: 8 d’octubre a les 9 h

http//:entrades.montornes.cat


Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat
Inici de la venda d’entrades: 14 d’octubre a les 9 h

A la Quimeta aquest conte li va explicar la seva iaia i amb ell coneixerem la 
història d’una entranyable castanyera que coneix el camí que duu fins a un 
castanyer. Una bruixa dolenta li roba les castanyes i li llança un malefici: li 
fa oblidar el camí fins al castanyer. Gràcies a l’ajut d’una nena, iniciarà el 
camí fins a l’arbre per poder collir el preuat fruït.

Espectacle promogut pel departament municipal d’Infància en motiu de la 
Castanyada.

La castanyera perduda 
amb la companyia Sim Salabim

TITELLES

DIVENDRES 29 D’OCTUBRE, 
A LES 18 h

Espai Cultural Montbarri    
Carrer de la Casa Nova, 18A

Edats recomanades:
a partir de 3 anys

Preu:
3 €

Durada:
60 minuts

http://entrades.montornes.cat


Edats recomanades:
a partir de 14 anys

Preu:
gratuït

Durada:
60 minuts

Les dones no “perdem” la vida, a les dones ens assassinen. 

Comencem a dir les coses pel seu nom. S’ha de perdre la por a paraules 
com assassinat, suïcidi, mort, acudit fàcil, merda seca, metàstasi, leucèmia, 
calvície, ventre de lloguer i amor. 

Espectacle promogut pel departament municipal de Polítiques d’Igualtat.

Rebota, rebota
y en tu cara explota
d’Agnés Mateus i Quim Tarrida

TEATRE

DIVENDRES 29 D’OCTUBRE, 
A LES 20 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Inici de la reserva d’entrades: 14 d’octubre a les 9 h a entrades.montornes.cat

AVÍS En aquest espectacle s’utilitzen llums estroboscòpiques.

http://entrades.montornes.cat


Edats recomanades:
a partir de 4 anys

Preu:
10 €

Durada:
55 minuts

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

Una preciosa proposta escènica de poesia visual per reflexionar sobre la 
fragilitat de l’ecosistema.

JOJO és una aventura increïble amb l’ús de la sorra i la manipulació de 
titelles, tot combinant ambdues tècniques.

La companyia ha escollit el nom de JOJO en memòria al primer orangutan 
que va ser alliberat de la captivitat, cosa que va suposar l’inici del projecte 
internacional Animal Rescue.

JOJO, amb la cia. 
Ytuquepintas TEATRE VISUAL

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu 
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Inici de la venda d’entrades: 22 d’octubre a les 9 h

entrades.montornes.cat


Inici de la venda d’entrades: 29 d’octubre a les 9 h
Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Els Guerrero Fernández  no som pobres. Humils. Però pobres, NO.

Nit de Cap d’Any. Una nit per estar en família i celebrar en harmonia l’arribada 
d’un nou any. Una nit per fer balanç de l’any que acaba i demanar nous desit-
jos per al que comença. Però tots podem somiar en gran? O hi ha qui només 
pot tenir somnis que càpiguen dins una nou? 

III Premi Teatre Barcelona: millor text original (Eu Manzanares)
Finalista Premis Butaca 2020: millor espectacle de petit format

Lo nuestro, 
de Flyhard Produccions

TEATRE

Edats recomanades:
a partir de 12 anys

Durada:
55 minuts

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE, 
A LES 20 h

Teatre Margarida Xirgu  
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Preu:
10 €

http://entrades.montornes.cat


Inici de la venda d’entrades: 4 de novembre a les 9 h
Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Aquesta adaptació de la popular rondalla catalana, una de les preferides per 
als menuts de casa, fa una picada d’ullet al món actual. 

“Hi havia una vegada una entranyable parella a qui agradava cantar, cantava 
ell, cantava ella….” Un dia aquesta parella va decidir entrar en el món de la 
maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i il·lusió. De seguida, però,  
un fet inesperat els va omplir de patiment: l’infant naixeria molt i molt petit.

En patufet i els seus pares,
de la cia. Teatre Nu TEATRE

Edats recomanades:
a partir de 4 anys

Durada:
55 minuts

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE, 
A LES 18 h

Teatre Margarida Xirgu  
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Preu:
5 €

http://entrades.montornes.cat


Inici de la venda d’entrades: 25 de novembre a les 9 h
Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Si això és un cavall, 
de la cia. Sense Boxes

TEATRE

Edats recomanades:
a partir de 12 anys

Durada:
65 minuts

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE, 
A LES 20 h

Teatre Margarida Xirgu  
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Preu:
5 €

Un renill per la llibertat

Espectacle teatral, entre drama i comèdia, escrit i interpretat per Maurici
Biosca que després de deu anys convivint entre cavalls lliures i fent 
pedagogia, torna als seus orígens per donar-los veu. 

http://entrades.montornes.cat


Inici de la venda d’entrades: 25 de novembre a les 9 h
Consulteu les bonificacions disponibles i compreu les entrades a entrades.montornes.cat

Un viatge musical de l’infant en la descoberta del món.

Una experiència visual i sonora a través de la veu per a nadons i infants de 
fins a 5 anys i les seves famílies.

Premi Feten 2020 al millor espectacle per a la petita infància.

KL’AA, la teva cançó,  
d’Inspira Teatre TEATRE

Edats recomanades:
de 0 a 5 anys

Durada:
50 minuts

DISSABTE 11 DE DESEMBRE, 
2 SESSIONS A LES 11 h I 12.30 h

Teatre Margarida Xirgu  
Pl. de Margarida Xirgu, 4

Preu:
5 €

http://entrades.montornes.cat


#DibaOberta

Si voleu fer qualsevol consulta i/o suggeriment,  
adreceu-vos a teatre@montornes.cat

Pl. de Margarida Xirgu, 4

Espai Cultural Montbarri
C. de la Casa Nova, 18 A

Bonificacions per als espectacles
que tenen preu d’entrada

Bonificacions del preu:

Infants de 0 a 5 anys que vagin acompanyats de persones adultes

• Infants de 6 a 11 anys
• Joves de 12 a 29 anys

• Persones aturades amb certificat d’atur
• Família nombrosa amb carnet emès  per la Generalitat

• Família monoparental amb carnet emès  per la Generalitat
• Gent gran amb documentació que acrediti  la condició de pensionista 

Caldrà acreditar el dret a bonificació en el moment de validar les entrades.

100 %

50 %

EquipamentsEquipaments

mailto:teatre@montornes.cat



