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PROGRAMACIÓ

TEATRE-AUDITORI
Pàg. 4 - 9

EL PETIT PRÍNCEP 
d’Antoine de Saint-Exupéry

QUE BÈSTIA! 
Tortell Poltrona

CANTAJUEGO 
Te extiendo mi mano

Dg. 23 de febrer 

Dg. 8 de març 

Dg. 17 de maig 

TEATRE DE MIRA-SOL
Pàg. 10 - 11

ADÉU PETER PAN 
Cia. Festuc Teatre

BLOWING 
Múcab Dans

HUBO 
El Patio Teatro

Dg. 9 de febrer 

Dg. 15 de març 

Dg. 10 de maig

UNA HORA DE MÀGIA
Pàg. 12 - 13

SET DE MÀGIA 
Les dues cares

MAG BALA 
Toca’m

RAÜL BLACK 
La màgia de Raül

PERE RAFART 
PEREsonal

Ds. 29 de febrer 

Ds. 28 de març 

Ds. 18 d’abril 

Ds. 16 de maig

Menors de 3 anys 
gratuït sense ocupar seient.
Excepte Cantajuego (pàg. 8)

Els espectacles familiars  
formen part del programa

Disseny portada: Estudi Miquel Puig

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis posteriors a la seva publicació (Gener 2020). 
Totes les actualitzacions les podeu trobar al web www.tasantcugat.cat i a @TeatreAuditori

Quan aquest programa ja no us sigui útil, llenceu-lo al contenidor blau. Col·laboreu en el seu reciclatge.

VENDA D’ENTRADES

· Per internet: 
 www.tasantcugat.cat

· Per telèfon 
 al 93 589 12 68

· A les taquilles del Teatre  
 Fins al dissabte 15 de febrer
 De dimarts a divendres,  
 d’11 a 14 h i de 17 a 19 h 
 Dissabtes, d’11 a 14 h

 A partir del dimarts 18 de febrer
 Dimarts i dimecres a la tarda, tancat

· A l’Oficina de Turisme 
 Pl. d’Octavià, s/n 
 De dimarts a dissabte,  
 de 10 a 14 h i de 17 a 19 h 
 Diumenges i festius, de 10 a 14 h

· El mateix dia de l’espectacle  
 una hora abans de la funció  
 a l’espai corresponent.

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Pl. Victòria dels Àngels, 1 
Tel. 93 589 12 68 
www.tasantcugat.cat

TEATRE DE MIRA-SOL

C. Mallorca, 42 
Tel. 93 589 20 18 
www.centresculturals.santcugat.cat
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Dg. 23 de febrer – 12 h | 16.30 h | 19 h

EL PETIT PRÍNCEP
d’Antoine de Saint-Exupéry

MUSICAL

L’espectacle presentat per Àngel Llàcer, Manu 
Guix i La Perla 29 combina música, cançons, 
actors reals, personatges virtuals en 3D, so 
envoltant i una escenografia visual espectacular 
i màgica que transporta l’espectador des del 
desert fins a l’herba, passant per l’asteroide B 
612, el planeta del rei o el món del geògraf. 
Un espectacle creat per a nens i nenes de totes 
les edats, que ens apropa d’una manera única 
a la faula de Saint-Exupéry. El musical d’El Petit 
Príncep: una història que coneixes des de sempre 
explicada d’una manera que mai has vist abans.

Una de les històries més commovedores 
i estimades arreu del món, amb projeccions 
màgiques, una companyia de luxe i unes 
cançons que us faran volar.

Direcció
Àngel Llàcer

Direcció i composició musical
Manu Guix

Adaptació i dramatúrgia
Àngel Llàcer i Marc Artigau

Intèrprets
Enric Cambray
Eloi Gómez
Miguel Ángel Sánchez
Georgia Stewart
i el Petit Príncep

Amb la col·laboració  
de Júlia Bonjoch

Producció
Àngel Llàcer, Manu Guix  
i La Perla 29

PREU DESCOMPTE

22 €
Ta!En família
17 € (a partir de 4 entrades) 

Durada 1 hora i 30 min. Totes les edats
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Dg. 8 de març – 18 h

QUE BÈSTIA!
TORTELL POLTRONA

CIRC

Que bèstia! és el nou espectacle de Tortell 
Poltrona, un tribut als clàssics, als números 
còmics eterns i als gags que sempre ens fan riure.

Clowns que ens han deixat un llegat que no 
marceix. Situacions absurdes i gags que ens fan 
petar de riure com quan es van crear fa dècades. 
Un homenatge a aquells personatges fantàstics 
que van fer riure els nostres avantpassats en què 
no pot faltar un altre clàssic d’un espectacle de 
pallassos: la música. Fins i tot el vestuari que 
llueixen Tortell Poltrona, la Srta. Titat i Bobas està 
inspirat en els vestits de la famosa nissaga dels 
anys 60 dels Germans Martini.

Tortell Poltrona, un dels clowns catalans de 
referència, rendeix un homenatge als grans 
pallassos del segle XX.

Idea original
Jaume Mateu

Direcció
Tortell Poltrona

Ajudants de direcció
Caroline Obin
Jordi Oriol
Pere Hosta

Pallassos
Tortell Poltrona
Srta. Titat (Montserrat Trias)
Bobas (Boris Ribas)

Producció
Circ Cric

www.circcric.com  |  www.tortellpoltrona.com

PREU DESCOMPTE

16 €
Ta!En família
14 € (a partir de 4 entrades) 

Durada 1 hora Totes les edats

Col·labora:
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Dg. 17 de maig – 12 h | 17 h

CANTAJUEGO
TE EXTIENDO MI MANO
Gira 2020 / 21

PREU DESCOMPTE
Zones 1 / 2 / 3
21 €

Zona 4
19 €

Ta!Amf8
10,50 €

Durada 1 hora i 30 min. Espectacle en castellà Totes les edats

MÚSICA

Tal com indica el títol del seu nou espectacle, el Grupo EnCanto ens ofereix 
un muntatge molt especial basat en la solidaritat, l’amistat, el treball en equip 
i l’empatia. Amb una acurada selecció de la seva llarga llista d’èxits, aquesta 
enriquidora filosofia es veu encara més reforçada per l’expansió dels ja icònics 

CantaJuego, i els seus fidels amics Coco, Pepe i 
Buby, als països llatinoamericans, construint així 
ponts culturals entre els dos continents.

Amb una escenografia dissenyada especialment 
per a la gira, Te extiendo mi mano ens dibuixa 
una aventura plena de música, humor i energia 
que encantarà tant als petits coms als grans que 
els hi acompanyin. 

Un viatge a través dels seus grans èxits 
per cantar, ballar i gaudir en família.

Amb
Paulino Díaz
Ainhoa Abaunz
Rodrigo Puertas
Eugenia Cabrera
Paula Berenguer 
Julián Lladó
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TEATRE DE MIRA-SOL TEATRE DE MIRA-SOL

Dg. 15 de març, 12 h

BLOWING
Múcab Dans

DANSA  |  DURADA 50 min.

Blowing és la nova producció de la 
companyia Múcab Dans, dirigida 
per Toni Mira. Un espectacle visual, 
poètic i innovador en què la dansa, 
la música en directe i la tecnologia 
ens convidaran a volar per un món 
fantàstic, màgic i absurd. 

Creació Múcab Dans i Toni Mira
Direcció escènica Toni Mira
Coreografia Toni Mira, Irina Martínez i  
Guille Vidal-Ribas
Composició musical Dani Campos
Músic Joan Laporta
Ballarins Irina Martínez i Guille Vidal-Ribas

Dg. 9 de febrer, 17 h

ADÉU PETER PAN
Cia. Festuc Teatre

TITELLES  |  DURADA 50 min.

Una emocionant adaptació del conte 
clàssic que parla sobre el vincle entre 
els infants i els seus avis.  
Un espectacle de titelles i actors, 
sensible i divertit, que buscarà en 
tot moment la complicitat de petits i 
grans amb una posada en escena que 
et captivarà des del primer moment.

Intèrprets i titellaires
Íngrid Teixidó
Pere Pàmpols

Dg. 10 de maig, 17 h 

HUBO
Dans

TITELLES  |  DURADA 45 min.

Hubo és un espectacle sense paraules 
que parla de l’amor, la pèrdua, la 
soledat, la memòria i l’arrelament. 
És un homenatge als pobles, al món 
rural i a les persones que l’habiten. 
Des de l’humor i l’amor fins a les 
històries que dormiten, com les de 
tants pobles, sota les aigües que 
un dia van ser bosc, pastura, cultiu, 
escola o revetlla.

Idea i interpretació Izaskun Fernández i 
Julián López-Sáenz
Música Elena Aranoa i Nacho Ugarte 
Producció El Patio Teatro

VENDA D’ENTRADES: 
Internet www.tasantcugat.cat
Oficina de Turisme Pl. d’Octavià
Taquilla del Teatre de Mira-Sol 
A partir d’una hora abans de la funció.

Teatre de Mira-Sol 
C. Mallorca, 42 - T. 93 589 20 18 - 
www.centresculturals.santcugat.cat

+6 anysPREU  6 € +6 anysPREU  6 € +8 anysPREU  6 €
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Direcció artística: Mag Lari  |  Lloc: Cafè Auditori

ENTRADA AFORAMENT LÍMITAT
Amb invitació 130 persones per funció

Podeu adquirir la invitació a partir de les 11 h del mateix dissabte de l’actuació a:
www.tasantcugat.cat (Màxim 4 entrades)

Ds. 29 de febrer,17 i 18.30 h

SET DE MÀGIA
LES DUES CARES

Amb el seu estil propi de màgia 
còmica, Gerard Revuelta i Arnau 
Perramon ens faran viatjar per les 
diferents cares de l’il·lusionisme en  
un espectacle on el públic farà màgia 
i la podrà entendre com realment és: 
l’art de la trampa.

Ds. 18 d’abril,17 i 18.30 h

RAÜL BLACK
LA MÀGIA DE RAÜL

Raül Black es va iniciar en el món de 
la màgia l’any 1985 i, des d’aleshores, 
ha guanyat diversos premis nacionals 
i internacionals. Els seus espectacles 
s’adapten a tot tipus d’escenaris i avui 
tindrem l’oportunitat de gaudir-ne amb 
la màxima proximitat.

Ds. 28 de març,17 i 18.30 h

MAG BALA
TOCA’M

Toca’m és l’espectacle de butxaca  
del mag lleidatà Àlex Balasch.  
Un espectacle interactiu i dinàmic 
pensat per a tota la família.  
Si us agrada la màgia i la voleu viure 
d’una forma divertida, el Mag Bala  
és el vostre mag.

Ds. 16 de maig,17 i 18.30 h

PERE RAFART
PEREsonal 

Guanyador del 1r Premi Nacional 
d’Il·lusionisme d’Espanya 2017 en la 
categoria de Màgia de Prop i Premiat 
com a Mag de l’Any 2017 per la SEI 
(Sociedad Española de Ilusionismo).
El Pere ens delectarà amb el seu nou 
espectacle de proximitat PEREsonal.

UNA HORA DE MÀGIAUNA HORA DE MÀGIA
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SERVEIS 
VISITES GUIADES al teatre 
Dues hores abans de la funció.  
Per a grups organitzats que comprin  
un mínim de 10 entrades.  
Cal fer reserva prèvia.

SERVEI DE TAXI
Podeu sol·licitar la gestió d’aquest 
servei, com a mínim 20 minuts  
abans de la funció, al personal  
de la sala / taquilla.

ENTORN GASTRONÒMIC 
Preus especials a diferents restaurants 
a l’entorn del Teatre:

· Udon (Rambla del Celler, 93)

· Hotel Sant Cugat (Cèsar Martinell, 2)

· Erreka (Avinguda del Pla del Vinyet, 2)

· Mut (Avinguda del Pla del Vinyet, 81-85)

· Cafè Auditori (Av. del Pla del Vinyet, 48)

APARCAMENT
2 hores gratuïtes al pàrquing 

Abans de la funció, presenta  
el comprovant de l’aparcament i 
l’entrada de l’espectacle, a la persona 
responsable del pàrquing i us donarà 
un tiquet regal per a qualsevol  
dels tres caixers automàtics situats  
a la planta -1.

Udon

Hotel
Sant Cugat

MutErreka

Cafè Auditori

TEATRE-AUDITORI
SANT CUGAT

a 50 metres del 
Teatre-Auditori

P

MOBILITAT REDUÏDA
Localitats per a persones  
que utilitzen cadira de rodes  
a la fila 16 de la platea del teatre.
Aparcament per a persones  
amb mobilitat reduïda. 
Hi ha tres places d’aparcament públic  
a l’av. Pla del Vinyet / Av. Torreblanca.

APROPA CULTURA
Programa socioeducatiu adreçat a 
usuaris de centres socials en situació de 
desigualtat, discriminació, vulnerabilitat 
i risc d’exclusió social.  
www.apropacultura.cat

ACCESSIBILITAT

CONTACTA AMB NOSALTRES
TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Av. del Pla del Vinyet, 48 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Oficines 93 590 76 90 · Taquilles 93 589 12 68 
Whatsapp / Telegram 600 996 996 
teatre-auditori@santcugat.cat · www.tasantcugat.cat

Segueix-nos a:

Normativa de taquilla i sala
Consulteu-la a: www.tasantcugat.cat/entrades/normativa

Consulteu i actualitzeu les vostres dades
https://tasantcugat.koobin.cat/zonapersonal 

El Teatre-Auditori Sant Cugat es remet als seus subscriptors per informar-los de la programació. Aquest enviament 
es realitza d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, preservant-ne la privacitat 
i la confidencialitat.

El Teatre-Auditori Sant Cugat, com a responsable del tractament de les seves dades, no les cedeix a cap altra 
entitat o empresa. La informació detallada del tractament de dades es pot localitzar a la política de privacitat 
ubicada al nostre web.

Si desitgeu més informació, per deixar de rebre el programa o per accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta 
dels vostres drets, podeu adreçar-vos per escrit a: Teatre-Auditori Sant Cugat, Plaça de Victòria dels Àngels, 1 – 
08172 Sant Cugat del Vallès indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a  
teatre-auditori@santcugat.cat

Si voleu rebre aquest programa 
Notifiqueu-nos-ho per correu electrònic, a teatre-auditori@santcugat.cat

Newsletter 
Si voleu rebre informació periòdica, inscriviu-vos al web.



Programació familiar amb el suport de:

Entitat benefactora:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:

Amb el suport de:
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