


Venda d’entrades

Online
Teatre, dansa: 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
Gener
La nena dels pardals Dissabte 19 a les 18:00h / llOC   2 

Febrer
Akäshia, el viatge de la llum Dissabte 16 a les 18:00h / 
llOC   2 

Immortal Diumenge 17 a les 18:00h / llOC  2

Març
Victor Català: “La senyoreta de l’escala” Divendres 

8 a les 12:00h passi per als instituts i a les 21:00h passi general/ llOC   2 

L’inventor d’il·lusions Dissabte 16 a les 18:00h / llOC   2 

Gisela, concert kids Diumenge 17 a les 18:00h / llOC   2 

Dia Mundial del Teatre Dimecres 27 a les 19:30h / llOC    3

Abril
36 polzades Dissabte 6 a les 18:00h / llOC   2 

Dia Mundial del Circ Diumenge 7  de 10:00h a 13:00h / llOC   4 

Dia Mundial de la Dansa Diumenge 28 a les 12:00h / llOC  4

Maig
Estela i la clau màgica Dissabte 4 a les 17:00h i a les 20:00h/ 

llOC  3

Juliol
Quim Masferrer, “Bona Gent”Dissabte 6 a les 22:00h / 

llOC  2 

Gala Final Dansa Amposta Dissabte 13 a les 20:30h / llOC   2
1   Plaça Ramon Berenguer IV
2   La Lira Ampostina
3   La Unió Filharmònica d’Amposta
4   Parc dels Xiribecs
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La nena dels pardals
teatre al detall

"Saps que tens ales per volar?"

Inspirat en un conte de Sarah Pennypaker / Autor Jordi Palet i Puig
Direcció de Joan Maria Segura Bernadas / Il·lustracions de Noemí Villamuza

Música original de La Tresca i la Verdesca

Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:60’ 
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: wwww.xarxaamposta.fila12.cat

Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:60’ 
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: wwww.xarxaamposta.fila12.cat

Dissabte 19 de gener a les 18:00h

La nena dels pardals 
A càrrec de Teatre al detall // Lloc: La Lira Ampostina

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del 
país perquè es mengen el gra, una nena, la
Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius 
del seu cor. Un espectacle poètic i emocionant sobre els 
petits herois quotidians, sobre el respecte a la vida i la 
saviesa innata dels nens.

Basat en un fet històric a la Xina del 1958.

Guanyador del Premi de la Crítica 2017 al MILLOR 
ESPECTACLE PER A PÚBLIC FAMILIAR.
Guanyador del Premi Enderrock de la Crítica 2018 al MILLOR 
DISC PER A PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR.

TEATRE FAMILIAR

Dissabte 16 de febrer a les 18:00h

Akäshia, el viatge de la llum
A càrrec de El Cau de l’Unicorn// Lloc: La Lira Ampostina

Va néixer l’alba, quan el seu pare la va veure, es va apropar a 
la finestra i va rajar el primer raig de Sol sobre la menuda i la 
va banyar amb la seva llum, li van posar Alba.
A mesura que anava creixent, igual que la seva curiositat, les 
coses que succeïen al seu voltant estaven plenes de llum i 
de màgia. El reflex de les gotes de pluja li revelaven misteris, 
el llapis i la goma l’ensenyaren a llegir i a escriure. I així,  va 
descobrir que les aventures més fantàstiques s’amagaven a 
l’interior dels llibres.
El seu afany per conèixer la portaren a llegir tots els llibres 
de la seva escola i de la biblioteca del seu poble. Quan ja 
no li quedava res de nou per llegir, algú li va parlar sobre la 
biblioteca més gran de l’Univers : La Biblioteca d’Akäshia. 

TEATRE FAMILIAR
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Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:55’ 
Preu entrades anticipades 12€ / taquilla 15€
Venda entrades: wwww.amposta.cat

Espectable recomanat per a majors de 14 anys    //     Durada:75’ 
Preu entrades anticipades 12€  / taquilla 15€
Venda entrades: wwww.amposta.cat

Divendres 8 de març a les 21:00h

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

Un espectacle multidisciplinari i amb música en directe, 
dansa, videoprojeccions (videodansa) i narració. L’espectacle 
presenta la història de la Victòria (Viqui), una nena del 
s.XXI que pateix un conflicte de discriminació de gènere. 
A les golfes de casa hi troba un vell llibre, a partir del 
qual, descobrirà la sorprenent història de la Caterina, una 
destacada escriptora catalana que per a poder escriure 
lliurement va haver d’amargar-se darrere d’un nom d’ home 
durant molts anys de la seva vida 
Guió i direcció: Roger Cònsul // Idea original i direcció musical: Magí Canyelles // Músics/actors: Rosa 
Martínez (veu) –Vicki; Magí Canyelles (tenora i veu)-Llibreter 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

Diumenge 17 de febrer a les 18:00h

Immortal
A càrrec de Bruno Oro// Lloc: La Lira Ampostina

Immortal és una comèdia dramàtica futurista on Bruno Oro 
es desdoblarà en multitud de personatges que gaudiran, 
patiran o s’enfrontaran a la immortalitat. El primer solo 
teatral de Bruno Oro acompanyat per dos dels millors 
creadors teatrals de ciència ficció: Marc Angelet i Alejo Levis.

Què faries si tinguessis tot el temps del món? Què faries si 
haguessis d’aguantar el teu sogre fins la fi
dels temps? Què faries si haguessis de treballar en aquella 
feina que no t’agrada 200 anys més? Què faràs quan els teus 
propis fills ja siguin besavis? 

TEATRE 
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Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:70’ 
Preu entrades anticipades 12€ / taquilla 15€
Venda entrades: www.amposta.cat

Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:60’ 
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: wwww.xarxaamposta.fila12.cat

Diumenge 17 de març a les 18:00h

Gisela, concert kids 
Lloc: La Lira Ampostina

Un show-concert pensat per als més petits. 
La Gisela que és una fada màgica, ens farà un viatge 
repassant els temes infantils més populars de tots els 
temps. Acompanyen a la Gisela cinc ballarins-cantants que 
ens ambientaran cada tema musical, per fer-ho encara més 
màgic. 
Els contes i les cançons infantils que han marcat la nostra 
infància des de ben petits, d’aquí la importància de que 
els nens no oblidin les cançons que sempre tant han 
acompanyat als seus pares. 

TEATRE MUSICAL

Dissabte 16 de març a les 18:00h

L’inventor d’il·lusions 
A càrrec de Enric Magoo // Lloc: La Lira Ampostina

No t’has preguntat mai qui s’inventa els jocs de mans? Qui 
els fabrica? Qui decideix si es poden fer en públic? Quants 
tipus de trucs hi ha? Com es classifiquen?
Si vols saber les respostes a totes les preguntes màgiques 
que sempre t’has fet, no et pots perdre la visita guiada al 
taller laboratori de l’increïble Professor Gargot. Amb ell 
t’endinsaràs en el món dels invents i els efectes especials, 
coneixeràs les bambolines de l’il·lusionisme.
Ah! I també gaudiràs d’un fantàstic espectacle màgic de la 
mà del “GrandMack,” l’encarregat de comprovar si funcionen 
els jocs acabats de fabricar.

TEATRE FAMILIAR
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Espectable recomanat tots els públics     //     Durada: Tarda/nit 
Entrada lliure
+ Informació: etca.info@gmail.com / 657931625 / www.etca.cat

Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:60’ 
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: wwww.xarxaamposta.fila12.cat

Dimecres 27 de març a partir de 19:30h

Dia Mundial del Teatre 
Masterclass amb la Cia. Zeroenconducta.
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica 

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 
esdeveniments teatrals nacionals i internacionals són 
organitzats per commemorar aquesta ocasió. Un dels més 
importants és la circulació del Missatge Internacional 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. Amposta 
ho commemorarem amb un seguit d’actes organitzats per 
l’EtcA.

TEATRE

Dissabte 6 d’abril a les 18:00h

36 polzades 
A càrrec de Miscel·lania Teatre // 
Lloc: La Lira Ampostina

Un curiós personatge ens obre de bat a bat la porta de 
casa seva. La relació amb el que l’envolta ens conduirà 
reiteradament a viure situacions impossibles i divertides, 
que ens transportaran a un món màgic on els objectes tenen 
ànima. Gaudireu de la seva enganyosa solitud, que es veurà 
alterada per una simpàtica visita, vinguda del més enllà. 
No us podeu perdre com reacciona aquest entranyable 
personatge. “Allà on la fantasia i la realitat es troben, plena 
de tendresa i sobretot, amb molt d’amor”.
Espectacle de creació, sense parla, amb banda sonora 
original i projecció audiovisual.

TEATRE FAMILIAR
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Espectable recomanat tots els públics     //     Durada fins la 13h 
Entrada lliure
+ Informació: etca.info@gmail.com / www.etca.cat / www.apcc.cat

Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:60’ 
Entrada lliure 

Diumenge 7 d’abril de 10:00h a 13:00h 

Dia Mundial del Circ
Diverses activitats de circ // Lloc: Parc dels Xiribecs

El 2008 l’European Circus Association (ECA), amb la 
col·laboració de la Unió Europea, va impulsar la celebració 
del Dia Mundial del Circ. Aquest 2019 el Dia Mundial del 
Circ, impulsat per la Federació  Mundial del Circ serà de 
manera oficial el 15 d’abril en una commemoració d’abast 
internacional. Amposta ho celebrarem de la mà de l’Escola 
de teatre i circ d’Amposta i 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 seran els protagonistes de la celebració a 
Catalunya del Dia Mundial del Circ 2019.

CIRC

Dissabte 13 d’abril a les 12:00h

Dia Internacional de la Dansa 
Lloc: Parc dels Xiribecs

El Dia Internacional de la Dansa se celebra mundialment 
cada 29 d’abril. La UNESCO va proposar aquesta data per 
commemorar el naixement de Jean-Georges Noverre (1727), 
considerat el pare del ballet modern. El DID converteix 
la Dansa en la gran protagonista, reconeixent i recolzant 
l’esforç constant de totes aquelles persones i entitats que 
treballen a la Dansa. L’Ajuntament d’Amposta i l’Escola de 
Dansa Maria Lozano organitzen un espectable amb diferents 
coreografies per acostar la dansa a la ciutadania. 

I, el dia 28 d’abril, l’Escola de Dansa Jacqueline Biosca ho fa 
també amb els seus alumnes, al Parc dels Xiribecs a les 12h.

DANSA
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Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:75’ 
Preu entrades anticipades 6€ / taquilla 7€
Venda entrades: wwww.amposta.cat

Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:70’ 
Preu entrades anticipades 18€ / taquilla 20€
Venda entrades: www.amposta.cat

Dissabte 4 de maig a les 17:00h i 20:00h

Estela i la clau màgica 
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica 

Malèfica ha robat el llibre dels mil mons. Peter Pan,amb 
l’ajuda dels seus amics, viatjarà fins al món real per 
aconseguir que l’Estela els ajudi a recuperar la màgia.
l’Estela la clau per restablir els seus mons? Deixeu volar la 
vostrade les aventures dels personatges més carismàtics de 
la vostra infància! Un teatre musical amb veus en directe ple 
de moments inoblidables.

Equip Artístic: Laia Casanova, Victor Antonio, Sara Montserrat, Eva Talarn, 
Jordi Casanova, Maripau Medina, Àngel Miñana, Jordi Fosch, Alba Paredes, 
Anna Escobar i Abel Callau  //  Direcció i Guió: Àngel Miñana // Equip Tècnic: 
Music’s&Clàssics i Joan Fatsini  //  Adaptació Musical: Maripau Medina

TEATRE MUSICAL FAMILIAR

Dissabte 6 de juliol a les 22:00h

Quim Masferrer, “Bona gent” 
Lloc: La Lira Ampostina

Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors, actrius, 
dramatúrgies, escenografies, directors, però ens hem oblidat 
d’una peça clau del teatre: el públic.
Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un 
homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de 
repetir perquè el públic n’és el protagonista. 
Un protagonista, o millor dit, molts protagonistes, que 
escriuran l’argument d’aquesta experiència.
Un espectacle ple de veritat, honest, on Quim Masferrer vol 
ser el teu espectador.

TEATRE
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Espectable recomanat tots els públics     //     Durada:60’ 
Preu entrades 10€ 
Venda entrades: Escola de Dansa J. Biosca i plaça de l’Ajuntament 6, planta 2 (Cultura) 18          

Dissabte 13 de juliol a les 20:30h

Gala Final DansAmposta 
A càrrec de les companyies Royal Ballet Fehérvár (HU),
IT Dansa companyia jove de Dansa, ArtDance IDP, 
Germanes Miró i alumnes DansAmposta // 
Lloc: La Lira Ampostina

Del 8 al 12 de juliol té lloc la 4ª Edició del Taller Internacional 
DansAmposta, organitzat per l’Escola de Dansa Jacqueline 
Biosca, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’ Amposta.
L’espectacle de la Gala Final reunirà peces coreogràfiques 
de les companyies convidades, així com d’altres 
realitzades amb els alumnes assistents al taller.
Les tres companyies interpretaran diverses peces de 
dansa clàssiques i contemporànies, coreografiades 
pels professors de DansAmposta, com Attila Egerházi, 
Cristina Porres, Carmen Verger i Carlos Miró. 

DANSA

Col·labora:

Organitza:

Patrocina:
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