
#DPUTUCOOL 

Dos machos verdes fritos

Barbes de balena

Concert: “Arbres, mars en concert”. Ivette Nadal i Caïm Riba

Concert d’Any Nou “Orquestra Maravella”

* Preu reduït (anticipada, majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys)

PREUS

Tel. 938 466 506 - www.lesfranqueses.cat 
TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA: C. d’Astúries, 1. - Tel. 938 405 782 
CASAL CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL:  Av. de Santa Eulàlia, s/n.

5€ / 4€ *

 14€ / 11€ *

9,50€ / 8€ * 

9,50€ / 8€ * 

 8€ / 6€ *
18€ / 15€ *

Pirates, bruixots i altres bitxos

Txema. The Postman

El ràpid (un sabater sense follets)

La gran A...ventura

El porquet que volia veure el món des de dalt

Les Clinck

Del 28 de SETEMBRE 2019 
a l’1 de GENER 2020 

Del 28 de SETEMBRE 2019 
a l’1 de GENER 2020 

VENDA D’ENTRADES (per a tots els espectacles):

INFORMACIÓ

Anticipada a partir del 20 de setembre, a la taquilla del Teatre Auditori de Bellavista,

de dilluns a dissabte de 17 a 21 h, i dissabtes, també, de 10 a 14 h, i a:

www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.entrapolis.com.

El dia de la funció, les taquilles dels teatres obren 2 hores abans.

Entrades numerades.

AMB EL SUPORT DE:

ORGANITZA:



Espectacles Infantils i Familiars  / Humor & Co. / Concerts Espectacles Infantils i Familiars  / Humor & Co. / Concerts

Espectacles Infantils i Familiars  / Humor & Co. / Concerts Espectacles Infantils i Familiars  / Humor & Co. / Concerts

Dissabte, 23 de novembre, 21 h CASAL CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL- Dissabte, 28 de setembre, 18 h CASAL CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL- 

Durada: 55 minuts

Recomanat a partir de 4 anys

Pirates, bruixots i altres bitxos  
Pep López & Afonix Produccions

Els secrets guardats del darrer pirata que va navegar 

pel riu Llobregat. Concert multidisciplinari a càrrec 

d’un dels referents d’aquest país en espectacles de 

música, contes i interacció multimèdia.

Espectacle de música visual, contes i històries

Autor textos i cançons, veu, guitarra i narracions: Pep López

Bateria i cors: Pep Collell - Piano, teclats i cors: Àngel Martínez.

Dissabte, 26 d’octubre, 18 h CASAL CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL- 

Durada: 55 minuts

Recomanat a partir de 5 anys

El ràpid (un sabater sense follets)
Companyia B

Un sabater carregat de romanços explica històries que si 

no són mentida deuen ser veritat. Fa un temps un ogre li va 

encarregar unes botes de set llegües i per si no en tingués 

prou rep tres comandes que l’acaben d’estabornir!

Espectacle de titelles

Text i direcció: Jordi Palet

Interpretació i manipulació: Pep Boada i Núria Olivé

Dissabte, 16 de novembre, 18 h CASAL CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL- 

Durada: 40 minuts

Recomanat a partir de 3 anys

El porquet que volia veure el món 
des de dalt - Animamundi Teatre

Un espectacle que ens convida a viure les aventures d’un 

porquet que vol volar ben amunt per veure el món. Un 

conte ple d’emocions i poesia que parla de la profunda 

amistat que hi pot haver entre els humans i els animals.

Espectacle d’ombres xineses

Guió: Kerstin von Porat

Interpretació i manipulació: Emil Gutierrez i Kerstin von Porat

Concert d’Any Nou 
Orquestra Internacional Maravella

Aquest serà el 29è Concert de Cap d’Any 

que fa la Maravella a les Franqueses, 

orquestra nascuda el 1951 a Caldes 

de Malavella, guardonada amb la Creu 

de Sant Jordi el 1997 i amb una forta 

projecció internacional, bàsicament a 

Europa, i sobretot a les festes majors de 

tot Catalunya i d’Espanya.

Tot un clàssic a les Franqueses

Dimecres, 1 de gener, 21 h TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA- 

Durada: 85 minuts

Dissabte, 16 de novembre, 21 h TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA- 

Durada: 90 minuts

Recomanat a partir de 10 anys

Arbres, mars en concert
Ivette Nadal i Caïm Riba

Ivette Nadal canta i recita amb una veu personal, contundent 

i profunda, allunyant-se dels cànons habituals de la cançó 

d’autor del nostre país. Entre el pop i la bohèmia, amb 

guitarres acústiques i elèctriques, avui presenta aquest 

concert en format duet, acompanyada de Caïm Riba.

Cançó d’autor i poesia

Veu i guitarra: Ivette Nadal - Segones veus i guitarres: Caïm Riba

Dramatúrgia: Anna Ma Ricart - Direcció: Mònica Bofill

Interpretació: Ariadna Cabiró, Cinta Moreno, Núria Cuyàs i Anna 

Romaní/Anna Rosell

Barbes de balena
Els Pirates Teatre 

Durada: 55 minuts

Recomanat a partir de 3 anys

La gran A...ventura - Marcel Gros

Marcel Gros, pallasso d’ofici, proposa una visita guiada a través 

del seu univers particular. Una autobiografia esbojarrada en 

forma d’espectacle. Passin i vegin les actuacions estel·lars 

d’un paper platejat, el viatge a bord d’una A majúscula,...

Espectacle multicòmic / minimèdia, indicat 
única i exclusivament per a tothom

Guió, direcció i interpretació: Marcel Gros

Dissabte, 9 de novembre, 18 h TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA-

Durada: 55 minuts

Recomanat a partir de 6 anys

Txema. The Postman
Txema Màgic
Un nou estil de màgia molt personal, comunicatiu i 

elegant amb projecció internacional. Un mag del segle 

XXI que ens porta la seva passió per l’il·lusionisme que 

sent des de petit.

Espectacle de màgia

Idea, direcció i interpretació: Txema Muñoz

Codirecció: Mario Andrés Gómez, JAM i Mai Rojas 

Dissabte, 12 d’octubre, 18 h TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA-

#DPUTUCOOL - The Chanclettes 
Dissabte, 5 d’octubre, 21 h TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA-

Autors: Josep Ma. Portavella i Josep Coll - Direcció: Josep Ma.Portavella

Interpretació: Josep Ma. Portavella, Josep Coll i Xavier Palomino

Hostesses: Caroline & La Mega Pubilla

The Chanclettes celebren el seus 20 anys de carrera amb 

un nou espectacle, el seu xou més esbojarrat i compromès. 

Un retrat hilarant de la societat que ens envolta i de 

temes socials polítics d’actualitat, amb els seus famosos 

TúrmixPlayback’s, ball, paròdies i humor irreverent. 

El millor cabaret contemporani cosmopolita, made in Catalunya! 

Durada: 95 minuts

Recomanat a partir de 16 anys

Dos machos verdes fritos
La Bacanal
Humor, desamor i boleros amb piano bar

Divendres, 18 d’octubre, 21 h CASAL CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL- 

Autoria. direcció i interpretació : Oscar Machancoses i David Verdaguer

Dos homes, farts que la vida els tracti malament i, sobretot, 

el sexe contrari, decideixen exposar els seus sentiments 

més íntims en veu alta, sense embuts ni cap mena de pu-

dor. Un espectacle que oscil·la entre el teatre, el vodevil, 

el recital musical i la comicitat més absurda i surrealista. Durada: 95 minuts

Recomanat a partir de 12 anys

Durada: 70 minuts

Recomanat a partir de 12 anys

Un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu 

(1857-1913), la primera dona llicenciada en medicina 

a Catalunya i a l’Estat Espanyol, una professió 

aleshores vetada a les dones. A partir de la seva 

figura, també fem memòria de les nostres àvies, 

besàvies..., reflexionem sobre les dones d’avui en 

dia. A l’època de la doctora Aleu les dones portaven 

cotilla, i nosaltres?

Teatre musical

Dissabte, 30 de novembre, 18 h TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA- 

Direcció: Ricard Soler - Dramatúrgia: Cristina Clemente

Interpretació: Queralt Casasayas, Magda Puig i Bàrbara Roig

Durada: 55 minuts

Recomanat a partir de 5 anys

Les Clinck - Les Bianchis 

Per què els cereals no s’enfonsen? Per què les 

zebres tenen ratlles? Quan us ve una pregunta 

al cap, sabeu què passa? Sí, és clar, que amb 

la vostra saviesa trobeu la resposta! Doncs 

no és del tot cert...Un cop us feu la pregunta, 

aquesta se’n va directament a la bústia de Les 

Clinck, que són les encarregades de trobar 

resposta a totes aquestes preguntes. Però un 

dia n’arriba una que no té una resposta fàcil i 

això les posarà a prova. 

Espectacle teatral


