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TEMPORADA D’ARTS ESCÈNIQUES D’AMPOSTA  

PRIMER SEMESTRE 2021 

On vas, Moby Dick? 

Teatre familiar 

 
Dia: Dissabte 13 de febrer 

Hora: 18.00h 

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 

A càrrec del de Centre de Titelles de Lleida 

Sinopsi: A en Tim li agrada molt veure el mar. Per 

això, sempre que pot, visita la seva àvia al seu poble de pescadors. Allí coneixerà la Kalin, 

una nena de la seva edat, que li explicarà la història de la Moby Dick. Tot jugant i fent volar 

la imaginació, en Tim i la Kalin reviuran les aventures de la gran balena blanca per lliurar-se 

dels arpons del capità Ahab i seguir nedant lliure pels 7 mars. 

Espectacle recomanat per a tots els públics.  

Durada: 55’ 

Preu: 7€ taquilla / 6€ socis  

Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat 

 

El Silenci dels telers 

Teatre 

 

Dia: Diumenge 28 de febrer 

Hora: 18.00h 

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica  

Dramatúrgia: Anna Maria Ricart. 

Direcció: Ferran Utzet 

Actrius: Maria Casellas i Andrea Portella 

Sinopsi: La Pilar i la Carme van viure i treballar tota la vida en una de les colònies tèxtils que 

van florir, a finals del segle XIX, a les ribes dels nostres rius. Tot i que les colònies van anar 

tancant a partir de la dècada dels 80 del segle passat, la Pilar i la Carme, d’alguna manera, 

encara són allà. Amb elles, reviurem el dia a dia d’aquesta mena de món en miniatura que 

eren les colònies, tot resseguint els més de cent anys d’història que van transcórrer mentre 

encara funcionaven. Veurem passar la “Història” en majúscula mentre ens ocupem de les 

“petites històries” sovint oblidades o menystingudes, tot i que són imprescindibles per 

entendre realment una època. La Pilar i la Carme donaran veu, doncs, a les “petites 

històries” de les diferents generacions de dones que van ser el motor de les fàbriques i 

també de la vida a les colònies. 

Inspirat en el llibre d’Assumpta Montellà. 

Públic: A partir de 10 anys 

Durada: 75’ 

Preu: 15€ taquilla / 12€ anticipada 
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Cösmix 

Teatre familiar 

 

Dia: Dissabte 20 de març 
Hora: 18.00h 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 
A càrrec de Teatre Mòbil 

Sinopsi: Dos viatgers infatigables, estranys i 

extravagants, arriben a l’escenari 

programats per fer riure. Com dos homes 

orquestra, despleguen les seves millors habilitats: Fan música impossible, fan teatre 

“reciclàssic”, fan l’animal i fins i tot, ens avancen el futur en viu i en directe! Cösmix, dos 

còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria! Esteu preparats? Doncs ja els tenim 

aquí!. 
Espectacle recomanat per a tots els públics 
Durada: 55’ 
Preu: 7€ taquilla / 6€ socis 

Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat 

 

 
 

 
Sopa de Pedres 

Teatre familiar 

 
Dia: Dissabte 10 d’abril 
Hora: 18.00h 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 
A càrrec d’Engruna Teatre 

Sinopsi: Un espectacle que parla de totes 

aquelles persones que, fugint de la seva 

realitat més immediata, arriben a terres 

que no coneixen, amb llengües que no 

parlen i havent deixat casa seva a milers de quilòmetres. I parlant d'aquelles persones, 

veureu com, de fet, parlen de tots nosaltres i d'aquelles pedres que ens trobem a la vida i 

que cal convertir en oportunitats i aprenentatge. 

Espectacle per a tots els públics 
Durada: 55’ 
Preu: 7€ taquilla / 6€ socis 

Venda anticipada d’entrades a: www.xarxaamposta.fila12.cat 
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Els Gossos 

Teatre 

 
Dia: Dissabte 17 d’abril 
Hora: 20.00h 
Lloc: Auditori La Unió Filharmònica 
Escrita i dirigida per Nelson Valente 

Sinopsi: El dia del seu quaranta aniversari, 

la Laura té una experiència fugaç però 

demolidora: durant el seu trajecte habitual 

en metro, un desconegut li somriu i li diu alguna cosa a cau d’orella. Ja a casa, durant la 

festa, aquella llavor germinarà i acabarà bombardejant la “suposadament” assentada vida 

familiar, malgrat els esforços de la Laura per mantenir la unió amb i entre els seus éssers 

estimats. 

L’Albert, l’Emili i l'Alícia, confortablement acomodats en les seves pors, es veuran abocats a 

revisar certs plantejaments que convertiran la seva plàcida llar en un camp de batalla, 

mentre la Laura, es descobreix capaç de la seva major heroïcitat: atrevir-se a mirar des de 

la consciència. 
Públic: a partir de 12 anys 
Durada: 80’ 
Preu: 15€ taquilla / 12€ anticipada 
 

 

 
Dia internacional de la dansa 

Dansa 

 

Dia: Dissabte 1 de maig 

Hora: 12.00h 

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 

la Dansa. L’Ajuntament d’Amposta i l’escola de Dansa Maria Lozano organitzen un 

espectacle amb diferents coreografies per acostar la dansa a la ciutadania.  

Recomanat per a tots els públics 

Durada: 1h 

Entrada lliure 
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VENDA D’ENTRADES 
 

On line: 
www.amposta.cat, excepte teatre familiar a www.xarxaamposta.fila12.cat. 
 

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

Oficina de Cultura i Festes 
 

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 

autoritzarà l’organització a privar l‘accés al seu portador.  
 

Descomptes 
- Tarifa jove de 6€ (amb Carnet Jove o sense) 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 descompte per als 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 programació. 

- Es podrá accedir als espais 30 minuts abans de l’inici dels espectacles. 

- Es prega máxima puntualitat. Un cop començat l’espectacle no es podrá accedir a la 

sala. 

- No està permès fumar, beure ni menjar. 

- Els aparells sonors s’han de desconectar en el momento d’accedir a la sala. 

- No es permet cap mena d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa de 

l’organització. 

- Es reserva el dret d’admissió als espectacles. 

- L’organització es reserva el dret a introduir modificacions en aquest programa si les 

circumstàncies ho exigeixen. 
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- Les entrades no es podran canviar, ni retornar el seu import, excepte per cancel·lació de 

l’esdeveniment. 

- L’organització no es fa responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments o danys 

d’objectes dels portadors durant la seva estada al teatre. 
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