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Venda d’entrades

Online
Teatre, dansa i Amposta Comedy: 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 GENER a JUNY
Gener
Sol amb la Lluna Dissabte 20 a les 18:00h / llOC   2 

Febrer
Javi Sancho AMPOSTA COMEDY Diumenge 4 a les 18:00h / llOC   3 

Més que Màgia Dissabte 17 a les 18:00h / llOC   2 

Políticament Incorrecte Diumenge 25 a les 18:00h / llOC   4 

Març
E.V.A. Dissabte 10 a les 20:30h / llOC   2 

Kaco Forns AMPOSTA COMEDY Divendres 16 a les 22:00h / llOC   3 

Contes 1.0 Dissabte 17 a les 18:00h / llOC   2 

La casa de Bernarda Alba Diumenge 18 
a les 19:00h / llOC   2 

Dia Mundial del Teatre Divendres 23 a les 20:00h / llOC   5 

Abril
La Senyoreta de l’escala Divendres 13 a les 12:00h passi 
per als instituts i a les 20:30h passi general / llOC   2 

Ai Rateta, Rateta Dissabte 14 a les 18:00h / llOC   2 

Carolina Noriega AMPOSTA COMEDY Divendres 20 
a les 22:00h / llOC   3 

Dia Mundial del Circ Dissabte 21 a les 10:00h / llOC   1 

Dia Internacional de la Dansa Diumenge 29 
a les 12:00h / llOC   5 

Maig
Monòlegs en català AMPOSTA COMEDY Divendres 25 
a les 22:00h / llOC   3 

Juny
Toni Moog AMPOSTA COMEDY Divendres 29 a les 22:00h / llOC   3 

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 FAMILIAR

Dissabte 20 de gener a les 18:00h

Sol amb la Lluna
A càrrec de Sgratta // Lloc: La Lira Ampostina

Què pot passar si de sobte es troben el dia i la nit?  
El sol veu les coses clares com la llum del dia, però a 
la lluna ningú s’atreveix a enganyar-la... Així que junts, 
s’explicaran una pila d’històries! 

Totes elles divertides i alegres com el dia, però ten-
dres i sinceres com la nit. Un noi despistat però amb 
molta empenta, uns pirates de terra endins, una prin-
cesa enredaire i una pila de bestieses i animalades!

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 60’
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: www.xarxaamposta.fila12.cat     7 6          
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AMPOSTA COMEDY

Diumenge 4 de febrer a les 18:00h

Javi Sancho
Lloc: El Casal

Ha compartit escenari amb Santi Millán, en els especta-
cles “Santi Millán Live!” i “Estamos mejor que nunca.”
L’any 2012 va donar el salt a la televisió, com a copre-
sentador del programa diari «Fiesta Suprema». Va ser 
col•laborador de ‘Zapeando’ en la Sexta i presentador 
al costat de Santi Millán del programa de càmera oculta 
‘Sinvergüenzas” a Neox, combinant-ho amb actuacions al 
programa “Sopa de Gansos! de Quatro i FDF.

TEATRE FAMILIAR

Dissabte 17 de febrer a les 18:00h

Més que Màgia
A càrrec de Mag Stigman // Lloc:  La Lira Ampostina

El Mag Stigman, il•lusionista acompanyat a l’escenari 
per una gran ballarina, presenta un espectacle visual, 
entretingut, ple d’efectes màgics i dansa moderna. 

Stigman, l’únic il•lusionista que fa màgia i balla 
alhora, farà que la seva companya es quedi flotant en 
l’aire, realitzarà sorprenents efectes de màgia amb foc, 
manipularà objectes de la vida quotidiana, presentarà 
el joc més marrano del món, i entre d’altres, mostrarà 
sorprenents actes d’escapisme.

Espectacle recomanat per a majors de 16 anys    //    Durada: 120’
Preu entrada anticipada 12€ / taquilla 15€ (Condicions descomptes pàg. 2)
Venda entrades: www.amposta.cat 

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 60’
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: www.xarxaamposta.fila12.cat   8              9



TEATRE AMATEUR

Diumenge 25 de febrer a les 18:00h

Políticament Incorrecte 
A càrrec de La coordinadora de Grups Amateurs de Teatre 
del Baix Ebre i Montsià // Lloc:  La Unió Filharmònica

És una brillant comèdia que centra la seva acció en un luxós 
hotel. Un Ministre del Govern, planeja passar la nit amb una 
diputada de l’oposició, el desastre comença quan descobreixen 
el cos d’un desconegut atrapat en la finestra de l’habitació. Des-
esperat, el Ministre crida al seu ajudant, el qual arribarà a una 
crisi d’identitat per culpa de les mentides del Ministre. La his-
tòria es “extralimita” amb l’arribada del marit de la diputada, 
de la infermera que cuida a la mare de l’ajudant, de la dona del 
Ministre i d’una cambrera sense escrúpols. Políticament inco-
rrecte és el vodevil anglès més original i sorprenent i, sobretot, 
divertit que s’ha estrenat a Londres. 

DANSA 

Dissabte 10 de març a les 20:30h

E.V.A.
A càrrec de Cia Jove Marau // Lloc: La Lira Ampostina

L’espectacle està format per un total de disset peces coreo-
gràfiques que corresponen a diferents moments en l’espai i el 
temps; una posada en escena on s’aporten diferents elements 
escènics que permeten traslladar els diferents conflictes que es 
succeeixen en els diferents espais en els quals es mouen. Tan-
mateix, l’obra ens transporta per moments a realitzar un viat-
ge pel temps, des d’un amor adolescent fins un amor madur i 
consolidat. 
Direcció i coreografia: Arnau Castro. Director d’escena: Allen Yero. 
Repetidora: Maria Lozano. Ballarins: Edgar Cid, Miquel Camacho, Amàlia Fosch, 
Júlia Meca, Amanda Notari, Àngela Notari, Júlia Franch, Montse Sancho, Helena 
Gonzàlez, Anna Gasparín, Laia Alegre, Silvia Forcadell, Maria Lozano i Arnau 
Castro.

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 60’
Preu entrada anticipada 6€ / taquilla 7€ (Condicions descomptes pàg. 2)
Venda entrades: www.amposta.cat 

Espectacle recomanat per a majors de 8 anys    //    Durada: 60’
Preu entrada 10€ benèfics per a programes d’ajut a les dones.
Venda entrades: plaça de l’Ajuntament 6, planta 2 (Cultura)  10           11



AMPOSTA COMEDY

Divendres 16 de març a les 22:00h

Kaco Forns 
Lloc: El Casal

Còmic, guionista, presentador, actor i molt mal cuiner. Ostenta 
el dubtós honor de ser el que més monòlegs ha gravat al canal 
Comedy Central, on a més va presentar i va escriure el seu propi 
programa «Open Mike».
A la primavera de 2006, va deixar una brillant carrera en el màr-
queting i la publicitat, i es va passar al món del guió per treballar 
amb Santiago Segura («Sabías a lo que venías»), El Gran Wyo-
ming («El Intermedio») i Cantajuego («Temporada20: Apocalip-
si»). Actualment és guionista, actor i locutor al programa «Late 
Motiv» d’Andreu Buenafuente.

TEATRE FAMILIAR

Dissabte 17 de març a les 18:00h

Contes 1.0 
A càrrec de Cia Teatre a la Fuga // Lloc:  La Lira Ampostina

En Manel és un adolescent que està enfadat amb tot i amb to-
thom. Un dia apareix en una casa abandonada on hi ha uns ob-
jectes que parlen i un personatge estrany i misteriós. 
Entre tots hauran de salvar el món dels contes. 
Ho aconseguiran?

Premi al Millor Espectacle de la Mostra 2017 de La Fundació 
Catalunya-La Pedrera.

Espectacle recomanat per a majors de 16 anys    //    Durada: 120’
Preu entrada anticipada 12€ / taquilla 15€ (Condicions descomptes pàg. 2)
Venda entrades: www.amposta.cat 

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



TEATRE AMATEUR

Diumenge 18 de març a les 19:00h

La casa de Bernarda Alba. 
Obra de Federico García Lorca.
Dh Company / Lorquianas // Lloc: La Lira Ampostina

Un retrat universal de la figura femenina que podria esdevenir 
a Andalusia, a Castella o a les Terres de l’Ebre.
Dones privades de llibertat per mantenir l’honor. Un enfronta-
ment entre repressió i passió on cada dona intenta trobar la 
seva pròpia individualitat sota la mirada atenta del suc d’una 
societat retrògrada i patriarcal. Un crit de rebel·lia contra 
l’opressió i l’autoritat que desencadena en tragèdia.
Autor: Federico García Lorca. Direcció: Joan Manuel Guijarro. Ajudant de direc-
ció: Fuensanta López. Repartiment: Claudia Domingo Chiva, Aida Campos Ortiz, 
Helena Herranz Sala, Sarai Puga Bolea, María Joan Valmaña, Ángela i Amanda 
Notari Valmaña, Julieta Idiarte, Helena González Idiarte, Sonia i Olga Alberola 
López, Eugenia Reverté, Anna Oliveras, Montse Ferrando.

TEATRE

Divendres 23 de març a partir de les 20:00h

Dia Mundial del Teatre 
Lloc: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

El Dia Mundial del Teatre fou creat el 1961 per l’International 
Theatre Institute (ITI). Es celebra anualment el 27 de març pels 
Centres ITI i la comunitat teatral internacional. Diversos esdeve-
niments teatrals nacionals i internacionals són organitzats per 
commemorar aquesta ocasió. 
Un dels més importants és la circulació del Missatge Interna-
cional del Dia Mundial del Teatre a través del qual, per invitació 
de l’ITI, una figura important en el món comparteix les seves 
reflexions sobre el tema del Teatre i la cultura de la pau. Am-
posta ho commemorarem amb un seguit d’actes organitzats per 
l’EtcA (Escola de teatre i circ d’Amposta).

Espectacle recomanat per a majors de 8 anys    //    Durada: 60’
Preu entrada anticipada 6€ / taquilla 7€ (Condicions descomptes pàg. 2)
Venda entrades: www.amposta.cat 

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: Tarda/nit
Entrada lliure.
+ informació: etca.info@gmail.com / 657931625 / www.etca.cat   14             15



TEATRE

Divendres 13 d’abril a les 20:30h

La senyoreta de l’Escala A càrrec de 
Cia Terratrèmol Produccions // Lloc: La Lira Ampostina

A través del teatre, la música en directe, la dansa, les videoprojeccions 
(videodansa) i la narració, l’espectacle presenta la història de la Vic-
tòria (Viqui), una nena del s. XXI que pateix un conflicte de discrimi-
nació de gènere. A les golfes de casa hi troba un vell llibre a partir del 
qual descobrirà la sorprenent història de la Caterina, una noia que per 
a poder escriure lliurement va haver d’amargar-se darrere d’un nom 
d’home (Victor Català) durant molts anys de la seva vida i que va aca-
bar sent una de les escriptores més destacades i imprescindibles de la 
literatura catalana.
Guió i direcció: Roger Cònsul. Idea original i direcció musical: Magí Canyelles. 
Músics/actors: Rosa Martínez (veu) –Vicki; Magí Canyelles (tenora i veu) - Lli-
breter i Crític; Pau Vinyoles (acordió diatònic i veu) - Mestre i Crític; Francesc 
Cardona (guitarra i veu) - Pintor i Crític. Ballarina/actriu: Mar Ollé - Caterina. 
Narrador: Roger Cònsul 

TEATRE FAMILIAR

Dissabte 14 d’abril a les 18:00h

Ai Rateta, Rateta 
A càrrec d’El Replà Produccions // Lloc:  La Lira Ampostina

Hi havia una vegada una rateta molt presumida que es-
tava cansada i avorrida de que tothom, des de fa anys, 
expliqués el seu conte de la mateixa manera. 
Un dia va prendre la decisió de declarar-se en vaga in-
definida fins que no s’atenguessin les seves peticions de 
canvi. Què va passar? Doncs vet aquí un gos, vet aquí un 
gat que aquest conte s’ha canviat.

Espectacle recomanat per a tots els públics    //    Durada: 55’
Preu entrada anticipada 12€ / taquilla 15€ (Condicions descomptes pàg. 2)
Venda entrades: www.amposta.cat 

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 50’
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: www.xarxaamposta.fila12.cat   16             17



AMPOSTA COMEDY

Divendres 20 d’abril a les 22:00h

Carolina Noriega
Lloc: El Casal

Carolina Noriega és una actriu, còmica i monologuista, qui ja 
des de petita somiava en dedicar-se a la interpretació i a la 
comèdia. Va estudiar art dramàtic i interpretació per al cinema, 
però finalment es va professionalitzar com a monologuista de 
la mà de «Central de Cómicos» a partir de l’any 2004. També 
és una habitual a la televisió,a «El Club de la Comedia» de la 
Sexta  i altres espais de la petita pantalla. Actualment prepara 
diversos monòlegs per representar-se en teatres i està produint 
una websèrie sobre la comèdia a l’Estat espanyol.
Guionista, educadora, speaker, un talent que no deixarà a ningú 
indiferent.

CIRC

Dissabte 21 D’abril a partir de les 10:00h

Dia Mundial del Circ a 
Catalunya Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV

Amposta aquest any ha estat la ciutat escollida per celebrar 
l’acte central de Catalunya. Durant dues setmanes es posarà el 
circ al capdavant de l’activitat cultural amb més de 60 activitats 
(espectacles, tallers, exposicions, exhibicions) en 21 municipis, 
gairebé 100 funcions i 100 companyies de circ arreu del país se-
ran els protagonistes de la celebració a Catalunya del Dia Mun-
dial del Circ 2018. 
Es farán tallers de circ al carrer (malabars, equilibris, aeris, acro-
bàcia,...), exhibicions de diferents disciplines de circ a càrrec 
d’alumnes i professors de l’EtcA, actuacions, exposicions i pre-
sentacions.

Espectacle recomanat per a majors de 16 anys    //    Durada: 120’
Preu entrada anticipada 12€ / taquilla 15€ (Condicions descomptes pàg. 2)
Venda entrades: www.amposta.cat 

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: fins les 20h
Entrada lliure.
+ informació: etca.info@gmail.com / www.etca.cat / www.apcc.cat   18             19
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DANSA

Diumenge 29 d’Abril a les 12:00h

Dia Internacional de la Dansa 
Lloc: Recinte del Castell d’Amposta

El Dia Internacional de la Dansa se celebra mundialment cada 
29 d’abril. El Comitè Internacional de Dansa de la UNESCO va 
proposar aquesta data per commemorar el naixement de Jean-
Georges Noverre (1727), considerat el pare del ballet modern. 
Cada any el DID converteix la Dansa en la gran protagonista, 
reconeixent i recolzant l’esforç constant de totes aquelles per-
sones i entitats que treballen a la Dansa. El DID també és una 
festa on compartir la passió per la Dansa en tota la seva diversi-
tat i una ocasió per a acostar-la a la ciutadania. Aquesta diada es 
celebra a Amposta, amb un espectacle que reunirà coreografies 
en els diferents espais del recinte del castell d’Amposta, a càrrec 
dels alumnes de l’escola de dansa Maria Lozano.

AMPOSTA COMEDY

Divendres 25 de maig a les 22:00h

Monòlegs en català 
Lloc: El Casal

En aquesta sessió d’Amposta Comedy actuaran una selecció de 
monologuistes que estan triomfant a l’escena de la comèdia en 
català. 
Monologuistes, guionistes i improvisadors, que han anat forjant 
la seva trajectòria en teatres, espectacles i programes de comè-
dia de diversos canals de televisió. 
Actuen en tot tipus d’audiències i adapten els seus monòlegs a 
temes i públics ben diversos. Una oportunitat única per gaudir 
d’una estona carregada de rialles provocades per aquests mo-
nologuistes catalans.

Espectacle recomanat tots els públics    //    Durada: 60’
Entrada lliure.
+ informació: www.amposta.cat

Espectacle recomanat per a majors de 16 anys    //    Durada: 120’
Preu entrada anticipada 12€ / taquilla 15€ (Condicions descomptes pàg. 2)
Venda entrades: www.amposta.cat   20          21



AMPOSTA COMEDY

Divendres 29 de juny a les 22:00h

Toni Moog 
Lloc: El Casal

Amb el seu clàssic ritme desenfrenat, Toni Moog desgrana en 
escena les històries més divertides extretes dels seus monòlegs 
surrealistes i irreverents. El còmic del Raval promet riures i més 
riures, combinant els seus millors acudits i gags amb material 
nou i totalment inèdit, especialment preparat per a l’ocasió.
Porta més d’11 anys a la sala gran del Club Capitol, amb rècords 
de taquilla i permanència dels seus espectacles, acostant-se ja 
als 300.000 espectadors i les 1.000 funcions en total.
En televisió, ha gravat monòlegs amb Paramount Comedy i El 
Club de la Comèdia. També ha participat en programes mítics 
de televisió, com “Homo Zàping”, “UAU!”, “La Tribu” i “Boque-
ria357”. 

Col·labora:

Organitza:

Patrocina:

Espectacle recomanat per a majors de 16 anys    //    Durada: 120’
Preu entrada anticipada 12€ / taquilla 15€ (Condicions descomptes pàg. 2)
Venda entrades: www.amposta.cat   22        
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