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Venda d’entrades

Online
Venda General: www.amposta.cat
Teatre familiar: www.xarxaamposta.fila12.cat

Edifici administratiu de l’Ajuntament 
Plaça de l’Ajuntament 6, 2na planta (Cultura).
De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h.

Taquilla
A les taquilles dels teatres corresponents; 30 minuts 
abans d’iniciar l’espectacle. 

Condicions de venda
L’organització no garanteix l’autenticitat de les entrades 
si aquestes no s’han adquirit als punts de venda oficials.  
Tota entrada trencada, esmenada o sospitosa de falsifica-
ció autoritzarà l’organització a privar l‘accés al seu porta-
dor. 

Descomptes
- 10 % Club Tr3sc i Carnet Biblioteca Comarcal Sebastià
Juan Arbó.
- 20 % Carnet Jove, pensionistes, família nombrosa o mo-
noparental, carnet d’estudiant, carnet de l’ACET (Associa-
ció d’Escoles de Teatre de Catalunya) i socis d’Òmnium
Cultural.
Els espectacles de teatre familiar disposen únicament del des-
compte per socis de la Xarxa.
Les entrades comprades amb descompte s’hauran d’acreditar
amb el carnet corresponent a l’entrada dels espectacles.

Normativa 
·L’organització es reserva el dret de modificar la progra-
mació.

·Es podrà accedir als espais 15 minuts abans de l’inici
dels espectacles.

·Es prega màxima puntualitat. Un cop començat
l’espectacle no es podrà accedir a la sala.

·No està permès fumar, beure ni menjar.

·Els aparells sonors s’han de desconnectar en el moment
d’accedir a la sala.

·No es permet cap mena d’enregistrament dels especta-
cles sense autorització expressa de l’organització.

·Es reserva el dret d’admissió als espectacles.

·L’organització es reserva el dret a introduir modifica-
cions en aquest programa si les circumstàncies ho exi-
geixen.

·Les entrades no es podran canviar, ni retornar el seu im-
port, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment.

·L’organització no es fa responsable de les pèrdues, roba-
toris, deterioraments o danys d’objectes dels portadors
durant la seva estada al teatre.
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PROGRAMACIÓ de JULIOL a DESEMBRE
Juliol
Gala final DansAmposta 
Dissabte 14 a les 20:30h / llOC   2 

Octubre
Criatures 
Divendres 5 a les 22:00h / llOC    2 

Toc Toc 
Dissabte 6 a les 20:00h / llOC   2 

Diner molt negre 
Diumenge 7 a les 19:00h / llOC   2 

V FESTICAM 
Del dijous 11 al dissabte 13   2 

Vestigis 2.0: Foradada Corbera 
Dissabte 20 a les 13:00h / llOC    5 

El llop i les 7 cabretes 
Dissabte 20 a les 18:00h / llOC   2 

Novembre
Magikissim 
Dissabte 3 a les 18 :00h / llOC   2 

Desembre
El Fantasma de Canterville 
Dissabte 1 a les 20:00h / lloc   2 

1   Plaça Ramon Berenguer IV
2   La Lira Ampostina
3   El Casal 
4   La Unió Filharmònica d’Amposta
5   Recinte del Castell
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TEATRE AMATEUR

Divendres 5 d’octubre a les 22:00h

Criatures
A càrrec del grup de Teatre Gresol d’Alcanar 
Lloc: La Lira Ampostina

Amb aquesta obra s’obre el cicle de Teatre Amateur d’Amposta 
2018. “Criatures” proposa una visió àcida i insolent de la infància i, per 
extensió, de la maduresa. No és un tractat de pedagogia ni un reguit-
zell de records nostàlgics, l’obra esdevé una sèrie de 10 escenes que 
volen riure’s de les situacions més difícils: mares que odien els fills o 
que els utilitzen per superar els seus traumes; nens perduts en un món 
que no entenen i desconcertats pels vicis i pecats de la societat en què 
viuen, etc.
Direcció: Xavi Queralt
Repartiment: Anna Griñó, Domi Salvadó, Mari Carmen Román, Aina Esteller i 
Alícia José.

DANSA

Dissabte 14 de juliol a les 20:30h

Gala final DansAmposta
A càrrec de les companyies CienfuegosDanza, 
ARTDance IDP i Carlos Miró // Lloc: La Lira Ampostina

Del 9 al 13 de juliol té lloc a la ciutat la 3a edició del taller inter-
nacional DansAmposta, organitzat per l’Escola de Dansa Jacqueline 
Biosca amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta. 
L’espectacle de la gala final reunirà peces coreogràfiques de les com-
panyies convidades, així com d’altres realitzades amb les i els alumnes 
assistents al taller.

Les tres companyies interpretaran diverses peces de dansa clàssi-
ques i contemporànies, coreografiades per professors de les compan-
yies i del taller DansAmposta, com Yoshua Cienfuegos, Attila Egerházi, 
Cristina Porres, Carmen Verger i Carlos Miró.

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 80’
Preu entrades a taquilla 7€ / anticipada 6€
Venda entrades: www.amposta.cat 

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 90’
Preu entrades 10€
Venda entrades: Escola de Dansa J. Biosca i a l’àrea de Cultura     7 6          
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TEATRE AMATEUR

Dissabte 6 d’octubre a les 20:00h

Toc Toc
A càrrec de Tempo Teatre de Sant Jaume d’Enveja
Lloc:  La Lira Ampostina

Toc toc sembla que algú està trucant a la porta, veritat?. Doncs no! 
Toc significa “transtorn obsessiu compulsiu”, és una de les malalties 
psiquiàtriques més freqüents, hi ha molta gent que ni tan sols sap que 
la té. Per això, enguany hem decidit ajudar a tota aquella gent que la 
pateix de la millor manera que sabem. Com?, fent-los riure o qui sap, 
potser aquesta obra de teatre ajudi a algú a superar-lo.

Encara que tinguis un toc, encara que tinguis un tic, encara que 
t’hagin de fer un tac, no et preocupis. Pensa en natros, perquè sempre 
hi ha algú que està pitjor.
Direcció: Abel Callau
Repartiment: Jaume Pardo,Toni Llambrich, Celeste Fumadó, Èrika Reverté, An-
drea Gilabert, Arnau Ávila i Mari Mar Calvet.

TEATRE AMATEUR

Diumenge 7 d’octubre a les 19:00h

Diner molt negre
A càrrec de Terra Baixa d’Amposta i Tempo Teatre de Sant 
Jaume d’Enveja // Lloc: La Lira Ampostina

Que faríeu si trobéssiu una cartera amb 7 milions d’euros, tot en 
bitllets usats i sense cap nom ni cap pista que fes saber de qui són? 
L’agafaríeu? La portaríeu a la policia? Fugiríeu del país?

“Diner molt negre” és una comèdia apta per a tots els públics, on 
un pobre treballador d’un banc, que l’únic que sap fer és actualitzar 
llibretes, es trobarà amb policies, investigadors, taxistes i molts mals 
entesos! Esteu atents i gaudiu d’una comèdia plena d’embolics.

Direcció: Abel Callau.
Repartiment: Eva Talarn, Alfons Fumadó, Alberto Talarn, Abel Callau, Sandra 
Masdeu, Jordi Casanova, Àngel Miñana, Jordi Ruiz.
Equip Tècnic: Fernando Pardo, Alicia Rosa, Marc Vidal, Paco Roca.

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 80’
Preu entrades a taquilla 7€ / anticipada 6€
Venda entrades: www.amposta.cat 

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 75’
Preu entrades a taquilla 7€ / anticipada 6€
Venda entrades: www.amposta.cat   8              9



TEATRE I CIRC

Del dijous 11 al dissabte 13 d’octubre

V FESTICAM 
Festival de Teatre i Circ Ciutat d’Amposta 

El FesticAM és un festival membre de la Plataforma Arts de 
Carrer de Catalunya. En aquesta cinquena edició, es podran 
veure espectacles professionals d’arts escèniques, música, ani-
macions de carrer, tallers, etc., amb la participació de compan-
yies catalanes amb gran projecció i d’altres companyies nacio-
nals i internacionals.

Lloc: espais públics i equipaments de la ciutat

D’entre els espectacles programats destaca l’espectacle inau-
gural Dreams-Xarxa Humana de La Fura dels Baus, que comp-
tarà amb la participació d’entitats com APASA, l’Escola de teatre 
i circ d’Amposta, la Lira Ampostina, la Unió Filharmònica, Xiqüe-
los i Xiqüeles del Delta, Lo Minotaure i Batukeem.

“Dreams-Xarxa Humana”, de La Fura dels Baus. Parc dels Xi-
ribecs. Diumenge 11 d’octubre, a les 22 h. 

+ info a: www.etca.cat/festicam i www.amposta.cat

Espectacles recomanats per a tots els públics  

  10           11



TEATRE

Dissabte 20 d’octubre a les 13:00h

Vestigis 2.0: Foradada Corbera 
Idea, guió i direcció: Valer Gisbert 
Lloc: Biblioteca Comarcal /Recinte del Castell

Estrenada a la fira Litterarum de Móra d’Ebre, l’espectacle està basat en 
l’obra literària “115 dies a l’Ebre” d’Assumpta Montellà i en “El soldado alto”, 
de Manuel Álvarez, testimonis orals i que inclou també les cançons “Foradada 
Corbera”i “Jo sé que un dia”de Teresa Rebull.

L’Aurora necessita trobar els capítols extraviats de la seva història personal, 
una narració que va directament lligada als 115 dies de la batalla de l’Ebre. 
L’església de Sant Pere del poble vell de Corbera guarda entre les seves runes els 
secrets dels seus orígens. Aurora va acompanyada per Manel, un supervivent 
d’aquells mals dies; i quan la veu del testimoni ressona novament pel temple, 
els records revifen...i amb ells també ho fan vestigis de carn i os.

Direcció: Valer Gisbert.
Repartiment: Alba Figueroa, Montserrat Hernández, Francisco de Pedro, M. Cin-
ta Villamón, Marta Viladrich, Valer Gisbert i Júlia Redó. Guitarra: Enric Panisello.

TEATRE FAMILIAR

Dissabte 20 d’octubre a les 18:00h

El llop i les 7 cabretes 
A càrrec de Xip Xap // Lloc:  La Lira Ampostina

Hem agafat el conte tradicional de “Les set cabretes i el llop” 
i l’expliquem tal qual és, ja que ens sembla interessant remarcar 
el protagonisme de la cabreta

petita. Les situacions creades pel joc col·lectiu de les germa-
nes i l’astúcia del llop per aconseguir “el botí” ens permeten un 
joc dramàtic divertit, en el qual, afegim una reflexió sobre la 
cultura agrícola i ramadera dels pobles de muntanya. Us oferim 
un conte en versió original tintat d’ironia rural, amb la actitud 
de “veure-les venir” dels pastors Pirinencs.

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 50’
Preu gratuït. Espectacle inclòs dins les XIII Jornades de les Lletres Ebrenques 
i dels actes del 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre a Amposta.

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 50’
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: www.xarxaamposta.fila12.cat    13  12          



TEATRE FAMILIAR

Dissabte 3 de novembre a les 18:00h

Magikissim
A càrrec de Sergi Buka // Lloc: La Lira Ampostina

Un, dos, tres i Hop!!!  Buka entra a escena sorprenent amb una 
s’infonia de coloms, cartes, papers i cordes seran els protagonistes per 
endinsar als més petits en el mon de la màgia i la il·lusió. Gràcies a 
les varetes del màgic Xino-Xano l’espectacle fa un gir cap a l’orient, 
sorprenent-nos amb les mil·lenàries ombres xineses.

Els nens son partícips en tot moment de les diferents sorpreses que 
l’espectacle els depara.

Sergi Buka és l’encarregat de despertar la il·lusió als petits espec-
tadors.

¡Un espectacle Magikissim!

TEATRE

Dissabte 1 de desembre a les 20:00h

El Fantasma de Canterville 
Una producció de FOCUS // Lloc: La Lira Ampostina

Lord Canterville convida a l’empresari nord-americà Hiram S. Otis 
i a la seva família a passar el cap de setmana al seu antic castell prop 
d’Ascot, Anglaterra. Lord Canterville, propietari del Castell, adver-
teix els nous habitants que el fantasma de Sir Simon de Canterville, 
avantpassat familiar, vaga per la casa des que va assassinar la seva es-
posa, Lady Eleonore. Però els nous inquilins, el senyor Otis, la seva es-
posa Martha i la seva filla Virginia, no fan cas de l’advertència, sinó que 
es burlen constantment d’ell, tot i que el fantasma intenta pertorbar la 
pau de la família per activa i per passiva, per mantenir la seva reputació 
i el seu honor.
Una obra de Joan Yago a partir de l’obra original d’Oscar Wilde
Direcció: Josep Maria Mestres
Repartiment:Joan Pera, Pep Sais, David Olivares, Betsy Túrnez, Elisabet Casano-
vas i Òscar Castellví.

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 50’
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: www.xarxaamposta.fila12.cat 

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 1h 25’
Preu entrada 20€
Venda entrades: www.amposta.cat   14             15
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Col·labora:

Organitza:

www.amposta.cat


