


Venda d’entrades

Online
www.amposta.cat/vendaentrades excepte teatre familiar 
a www.xarxaamposta.fila12.cat

Oficina de Turisme, cultura i festes
De dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h.
Carrer Palau i Quer, Casella exterior del Mercat municipal.

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 falsificació au-
toritzarà l’organització a privar l‘accés al seu portador.  

Descomptes
- Tarifa jove de 6€  per a les persones de 12 a 30 anys per a 
totes les obres professionals.
- 10 % Club Tr3sc i Carnet Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó. 
- 20 % Pensionistes, família nombrosa o monoparental, 
carnet d’estudiant, carnet de l’ACET (Associació d’Escoles 
de Teatre de Catalunya) i socis d’Òmnium cultural.
Els espectacles de teatre familiar únicament tenen des-
compte per als socis de la Xarxa i carnet jove.

  2          



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
ELMER, L’ELEFANT DE COLORS Ds. 8, 18:00h / llOC   1

Febrer
VALENTINA QUÀNTICA Ds. 12, 18:00h  / llOC   1

XIMPANZÉ Dg. 13, 19:00h  / llOC   1

FEMIN(ISMES) Dc. 16, 9:00h, 10:30h i 12:00h  / llOC   1

ELS DIES MENTITS Dj. 17, 12:00h  / llOC   1

Març
COM GAT I GOS Ds. 12, 18:00h  / llOC   1

VICTORIA VIENE A CENAR Dg. 13, 19:00h  / llOC   1

CONCERT BARNASANTS Ds. 26, 20:00h   / llOC   1

Abril
REMEMBER SHOW Ds. 9, 18.00h / llOC   1

BARCELONA 24 HORES Dg. 10, 19:00h / llOC   1

Juny
LORCA LIFE Dg. 5, 19:00h / llOC   1

Juliol
DOUBLE YOU Dg. 10, 20:00h / llOC   2

Octubre
EL CIRC DELS IMPOSSIBLES  Ds. 1, 18:00h / llOC   1

IX FESTICAM  del dm. 5 al dg. 9

Novembre
EN JAN TOT LI FAN  Dg. 6, 18:00h / llOC   1

SOLO LLAME PARA DECIRTE QUE TE AMO  

Dg. 13, 19:00h / llOC   1
 4          



Av
. d

e l
a R

àp
ita

Av. S
anta B

àrb
ara

Av. Catalunya

C. Sebastià Juan Arbó

P

++

P

P

P

P

P

P

P 1

2

1   La Unió Filharmònica d’Amposta
2   Parc dels Xiribecs

    5



Espectacle recomanat per a tots els públics     //     Durada:55’ 
Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 €
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat 

Dissabte 8 de gener a les 18:00h

ELMER, L’ELEFANT DE COLORS
A càrrec de Tutatis Productora // 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Un espectacle de titelles, música i color, on el convencional 
queda de costat, s’ensenya la importància de ser un mateix, 
transmetent valors positius tan importants com el respecte, 
l’acceptació i la diversitat. 

TEATRE FAMILIAR 
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Espectacle recomanat per a tots els públics     //     Durada:55’ 
Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 €
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat 

Dissabte 12 de febrer a les 18:00h

VALENTINA QUÀNTICA 
A càrrec de Cia. Anna Roca // 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Valentina Quàntica és la història d’una noia científica que té 
la voluntat de difondre la ciència i resoldre els “perquès” que 
se li apareixen contínuament al cap des que era ben petita. 
Amb l’ajuda del seu company d’experimentació, el Pollet 
Fernández, i mitjançant un nou canal de YouTube, pretén 
arribar a les cases de tots els infants i joves.

TEATRE FAMILIAR
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Públic: A partir de 10 anys    //     Durada: 70 min.
Preu: 12€ anticipada/ 15€ a taquilla. Venda d’entrades: 
www.amposta.cat/vendaentrades i Oficina de Turisme, Cultura i Festes

Diumenge 13 de febrer a les 19:00h

XIMPANZÉ A càrrec d’Agustí Franch // 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Text: Agustí Franch
Direcció: Núria Florensa i Raül Tortosa 
Actor: Isidre Montserrat 
El Marc, un home transsexual de 42 anys, embarassat 
de vuit mesos, arriba a la consulta de ginecologia, on ha 
d’aguantar la mirada inquisidora de la resta de pacients. 
Aquest detonant farà que el Marc ens convidi a conèixer la 
seva història, tornant a ser aquella nena a qui anomenaven 
marimacho, aquella adolescent que se sentia observada 
i que odiava els seus pits i la seva veu... El Marc ens fa 
partícips del dolor de saber-se observat per no respondre 
als paràmetres imposats per la societat, com si fos un mico 
de circ, un ximpanzé. 

TEATRE 
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Adreçat a alumnat de 1r de Cicles Formatius i 1r de Batxillerat.

Dc. 16 de febrer  a les 9h, 10,30h i a les 12h

FEMIN(ISMES) A càrrec de cia Sinergies // 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Femin(ismes) és una onada de crits: de les silenciades, de 
les que bramen i de les que ja no hi són. És un clam de llum, 
però també de reivindicació. D’alçar-nos. Totes. Unides. I, si 
volen, tots. És un prou. Fins aquí. Fins mai. Fins mai més. És 
unió, és força, és poder. És valor, és voler. Voler estimar-se. 
Voler-se lliure. Viva i feliç.    

TEATRE
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Adreçada a Joves

Dijous 17 de febrer a les 12:00h

ELS DIES MENTITS de Marta Aran amb 
Lara Salvador // Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

A partir de dones reals i anònimes i la seva experiència, 
s’ha escrit “Els dies mentits”, un monòleg on es parlarà 
de l’anorgàsmia i el tabú que suposa dins d’una societat 
on tothom ha de tenir una sexualitat plena per sentir-se 
integrat. Un text, escrit des de les mentides que ens diem i 
ens diuen.
Els dies mentits és un calendari de totes aquelles mentides 
que hi ha dins del món del sexe, les que ens diem a 
nosaltres mateixos, les que ens diuen els altres i les que 
acabem dient per sentir-nos integrats dins d’una societat 
sexualitzada. Unes mentides que fan la nostra vida més 
bonica i plaent però que, alhora, poden ser còmiques, 
absurdes i esquinçadores. 

TEATRE 
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Espectacle recomanat per a tots els públics     //     Durada:55’ 
Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 €
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat 

Dissabte 12 de març a les 18:00h

COM GAT I GOS A càrrec de Teatre Animal // 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Què passa si t’enfades? Qui te raó? El gat o el gos? El cocodril 
o l’ocell? En Nacho o la Lola? Com gat i gos no us contestarà 
aquestes preguntes, les omplirà de somriures i emocions.
Teatre i dibuixos animats per a un món tan fantàstic com 
real. Espectacle adient per a animals humans de totes les 
edats i cultures. Contraindicat per a bèsties insensibles.

TEATRE FAMILIAR 
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Públic: A partir de 16 anys   //     Durada: 75 min.
Preu: 12€ anticipada/ 15€ a taquilla. Venda d’entrades: 
www.amposta.cat/vendaentrades i Oficina de Turisme, Cultura i Festes

Diumenge 13 de març a les 19:00h

VICTORIA VIENE A CENAR 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Dramatúrgia: Olga Mínguez Pastor
Direcció: Carmen Nieves 
Actor: Tiffani Guarch y Rebeca Fer 
Clara Campoamor ha invitado a Victoria Kent a cenar. Lo 
tiene todo preparado para este encuentro atemporal. Se 
trata de una noche decisiva, las dos intentarán defender 
sus posturas ante uno de los hitos más importantes de la 
historia española contemporánea: la lucha por conseguir el 
sufragio femenino. 

TEATRE
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Preu: 18€ anticipada / 22€ taquilla
Venda d’entrades a : www.amposta.cat/vendaentrades i Oficina de 
Turisme, Cultura i Festes

Dissabte 26 de març a les 20:00h

CONCERT BARNASANTS A càrrec de 
BRAMS // Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Han passat 30 anys, centenars de concerts i més de 13 
discos, i l’esperit combatiu que els va fer néixer es manté 
intacte. El grup liderat per Francesc Ribera ‘Titot’ i el 
productor i músic David Rosell torna a l’escenari. L’any 1992 
el grup berguedà va gravar el seu primer disc, Amb el rock a 
la faixa (Àudio-Visuals de Sarrià). En aquell temps en què les 
institucions jugaven a ser olímpiques i bandejaven la Nova 
Cançó per ser massa incòmoda i fer pensar, va aparèixer 
una banda disposada a agafar el relleu de la protesta 
cantada per fer ballar, reflexionar i lluitar el jovent dels 
Països Catalans. Recital per a les distàncies curtes, amb què 
Brams proposa un recorregut per tres dècades de música, 
història i compromís col·lectiu, amb convidats de luxe de 
tres generacions del panorama musical català.

CONCERT 
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Espectacle recomanat per a tots els públics     //     Durada:55’ 
Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 €
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat 

Dissabte 9 d’abril a les 18:00h

REMEMBER SHOWA càrrec de Teatre Mò-
bil i Marcel Gros // Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Remember show és un espectacle on Teatre Mòbil i Marcel 
Gros es retroben després de trenta anys i fan un homenatge 
a l’ofici, al riure, a l’humor i a l’amistat reinterpretant els seus 
llegendaris números de clown.
Després de molt de temps viatjant en el carro de la farsa 
i donant voltes pel món, arriben a la plaça i recuperen 
el carrer que els va veure néixer i créixer com a artistes. 
Comediants, farsants, pallassos, bufons… Una mica de TOT… 
Remember show!

TEATRE FAMILIAR
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Públic: A partir de 16 anys    //     Durada: 70 min.
Preu: 12€ anticipada/ 15€ a taquilla. Venda d’entrades a : 
www.amposta.cat/vendaentrades i Oficina de Turisme, Cultura i Festes

Diumenge 10 d’abril a les 19:00h

BARCELONA 24 HORES Musical de 
Pau Barbarà // Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Dramatúrgia: Pau Barbarà Mir 
Direcció: Marc Flynn 
Actors i Actrius: Jaume Casals, Anna Piqué, Àlex Sanz, Mireia 
Òrrit, Carles Pulido i Elisabet  Molet
BARCELONA 24H segueix la vida de 4 joves que es creuaran, 
s’enfrontaran i s’enamoraran a la ciutat de Barcelona. Una 
fotògrafa que ho ha deixat amb la seva parella coincideix a 
l’Apolo amb un noi romàntic obsessionat amb les pelis del 
Hugh Grant. Una pija de Sarrià decideix independitzar-se i 
buscar pis per sota de la Diagonal, mentre un noi ambiciós 
que només pensa en la feina decideix fer una pausa per 
comprar un Kinder Bueno al paki 24H de sota l’oficina. Cap 
d’ells pot imaginar-se que, ni que sigui per un instant, tot 
serà possible en aquesta ciutat. 

TEATRE MUSICAL 
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Espectacle recomanat per a tots els públics   //     Durada: 90 minuts 
Preu: 10 € / carnet jove 6 € . Venda d’entrades a : 
www.amposta.cat/vendaentrades i Oficina de Turisme, Cultura i Festes

Diumenge 5 de juny  a les 19:00h

LORCA LIFE a càrrec de Dh Company // 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Júlia dels Ríos, una youtuber desesperada, sense feina i 
sense idees, rep un bagul que conté algunes possessions 
de la seva àvia, morta a la pandèmia. Entre elles, un disc de 
pissarra amb la veu perduda de Lorca. Immediatament, el 
seu obligat confinament es pobla de diversos personatges 
d’un altre temps, tots amb una estranya connexió amb el 
poeta… Són els deliris de Júlia per la febre de la tancada? 
Només això, deliris, o hi ha res més, amagat entre les 
ombres? LORCA Live es proposa reviure al poeta i la seva 
complexa xarxa de premonicions vitals i poètiques. És 
la pantalla blava perfecta perquè tan gran autor torni a 
respirar aquí, al nostre món emmascarat. Aconseguirà Júlia 
tornar-li la veu perduda a Federico? O serà Lorca qui acabarà 
per donar-hi veu?

TEATRE
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Espectacle recomanat per a tots els públics   //     Durada: 60 min.
Entrada gratuïta

Diumenge 10 de juliol a les 20:00h

DOUBLE YOU A càrrec de la cia. Be Flat  de 
Bèlgica // Lloc: Parc dels Xiribecs

Double You és un experiment social/circense de fronteres i 
identitat.
Són dues actuacions que succeeixen simultàniament, 
mútuament excloents però entrellaçades, per crear una 
experiència universal. 5 artistes polifacètics comparteixen 
dues etapes separades per 1 paret. El resultat és una 
actuació sense fronteres, que ofereix a cada espectador la 
seva experiència exclusiva.

CIRC 
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Espectacle recomanat per a tots els públics   //     Durada: 55 minuts 
Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 €
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat

Dissabte 1 d’octubre  a les 18:00h

EL CIRC DELS IMPOSSIBLES 
A càrrec del Mag Stigman // 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

El Mag Stigman presenta “El Circ dels Impossibles” un 
espectacle 100% dinàmic, ple de bon rotllo, colorisme, i 
participació activa del públic. Màgia, malabars, coreografies, 
grans il·lusions, molta música i energia. Una barreja 
explosiva per a tota la família!
En aquesta nova aventura, el Mag Stigman ens parlarà del 
Circ dels Impossibles, un famós circ que antigament va ser 
considerat un dels majors espectacles del món. Amb dosis 
de màgia, il·lusió i sobretot, amb molt bon rotllo, Stigman 
intentarà que la màgia de la pista ressorgeixi com anys 
enrere.

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

Del dimecres 5 al diumenge 9 d’octubre

IX FESTICAM Festival internacional de Teatre i 
Circ d’Amposta // Lloc: carrers, places i teatres

El FestiCam és el festival d’arts escèniques de la capital 
del Montsià. Els carrers d’Amposta s’ompliran novament 
d’espectacles en aquesta sisena edició: teatre, circ, danses 
urbanes, animacions i instal·lacions de carrer, tallers, etc., 
amb la participació de companyies catalanes amb gran 
projecció i d’altres nacionals i internacionals i internacionals.

TEATRE, CIRC I ARTS DE CARRER 
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Espectacle recomanat per a tots els públics   //     Durada: 50 minuts 
Preu: 7 € / socis i carnet jove 6 €
Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat

Diumenge 6 de novembre a les 18:00h

EN JAN TOT LI FAN A càrrec de la cia 
Estaquirot Teatre // Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Quan en Jan era petit els seus pares li feien tot, i així va 
convertir-se en un nen consentit que no va aprendre mai a 
fer res tot sol. Ara ja és gran i té un ajudant, en Nicolau, que 
li corda les sabates, li fa el llit, li talla el menjar... Un bon dia, 
en Nicolau decideix plegar i anar a viure en un indret molt 
llunyà. En Jan, sense esma per a res, haurà d’emprendre un 
viatge per trobar el seu amic. Al llarg del seu periple viurà un 
seguit d’aventures que el faran espavilar i aprendre a fer un 
munt de coses. 

TEATRE FAMILIAR
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Públic: A partir de 16 anys  //     Durada: 70 min.
Preu: 12€ anticipada/ 15€ a taquilla. Venda d’entrades a : 
www.amposta.cat/vendaentrades i Oficina de Turisme, Cultura i Festes

Diumenge 13 de novembre a les 19:00h

SOLO LLAME PARA DECIRTE 
QUE TE AMO 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Dramaturgia: Nelson Valente 
Assistent de Direcció: Germán Lozano 
Actors i Actrius: Mayra Homar; Roser Batalla; Julia Dorto; 
Lide Uranga; Guido Botto Fiora; Gonzalo Saenz;  Juan Pablo 
Kexel 
Patricia vive con sus hijos mellizos, su madre, su hermana y 
la novia de uno de sus hijos. Ella lleva la casa adelante, tiene 
en soledad ese peso sobre sus hombros. Hoy recibirá una 
llamada que cambiará su vida para siempre. 

TEATRE
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