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PROTOCOL D’ACCÉS

ESPECTACLES SEGURS
Mesures de protecció, higiene i seguretat  
adaptades a la situació sanitària

L’accés i la sortida dels espais escènics de la ciutat es farà segons les indicacions del personal  
del teatre. Espereu si us plau les indicacions sense moure-us de la butaca. 

 És obligatori l’ús de mascareta en tot moment

 
Mantingueu la distància de seguretat en tot moment

 La sala estarà oberta 30 minuts abans. Entreu-hi de forma gradual i ordenada.

 
Seieu a la butaca que apareix a la vostra entrada

 No es podrà accedir a la sala un cop iniciat l’espectacle

 L’entrada a la sala es farà per zones. Seguiu les indicacions del personal

 Es realitza servei de neteja abans de cada funció

SEGUEIX LA PROGRAMACIÓ A LES XARXES SOCIALS I AL WEB:

 @AjSJDespi                 @AjSJDespi                 Teatresdespi.cat 

www.teatresdespi.cat

ABONAMENTS I DESCOMPTES AL TEATRE MERCÈ RODOREDA  
Regala (‘t)eatre

TEATRE ADULTS 
Abonament total teatre per a les 2 obres 26 €

TEATRE PER A NADONS
Abonament Per Als 2 Espectacles: 6 € 

CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ
Abonament (2 Pel·lícules Mes): 5 €

DESCOMPTES AL TEATRE MERCÈ RODOREDA  
PER A TEATRE ADULT I FAMILIAR 
TEATRE FAMILIAR I ADULT 

Descompte de 2 € a cada obra per compra ANTICIPADA amb carnet de biblioteques, 
TresC, carnet jove, majors de 65 anys, persones titulars carnet discapacitat, aturats  
i menors de 35 anys.

DESCOMPTE de 3 euros a cada espectacle de teatre familiar per a famílies nombroses, 
monoparentals i amb carnet de discapacitat. (No acumulable amb altres descomptes)

TEATRE PER A PETITA INFÀNCIA I NADONS

Descompte d’1 € a cada obra per compra ANTICIPADA amb carnet de biblioteques, 
carnet jove, persones majors de 65 anys, persones titulars carnet discapacitat, aturats  
i menors de 35 anys.
CICLE GAUDÍ. CINEMA:

Entrada 3 € amb carnet jove, Club la Vanguardia i carnet de biblioteca 

CONSULTEU DESCOMPTES PER A GRUPS

A partir de 10 persones, una entrada gratuïta. 

En les promocions i ofertes especials i concretes sempre la ubicació de butaca serà  
a partir de la fila 14 i s’ha d’anar a bescanviar a taquilla.

POTS COMPRAR LES TEVES ENTRADES  
ON LINE A www.teatresdespi.cat  
I A TAQUILLA 
Centre Cultural Mercè Rodoreda 
Carrer Major, 69. Tel. 93 267 57 02.

Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h  
i dimarts i divendres de 10 a 14 h.

a/e: teatresdespi@sjdespi.net

TEATRE MERCÈ RODOREDA 
Carrer Major, 69 
Tel. 93 267 57 02 

AUDITORI MIQUEL MARTÍ I POL
Av. de Barcelona, 83-85  
93 477 00 51 

EL BULEVARD CASAL DE JOVES
Av. de Barcelona, 83-85 
Tel. 93 373 91 07

SERVEIS 

 Serveis per a persones  
amb mobilitat reduïda: 

· Sales amb accés per a persones  
amb mobilitat reduïda i seients reservats.

· Per a atenció i reserves: 93 267 57 02

VENDA D’ENTRADES



TEATRE ADULT al Teatre Mercè Rodoreda

CICLE GAUDÍ – CINEMA CATALÀ 

Divendres 2 d’octubre de 2020 a les 21 hores (abonament) 

LAPÒNIA 
Una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i l’educació 
que rebem des de ben petits.
Una obra creada i dirigida per Cristina Clemente  
i Marc Angelet
Interpretació: Roger Coma, Elena Fortuny,  
Meritxell Calvo i Manel Sans
Idioma: català | Durada: 75 minuts | Preu: 16 € 
Espectacle reprogramat.  
Poden quedar poques localitats disponibles.

Divendres 6 de novembre de 2020 a les 21 hores (abonament)

ELS BRUGAROL 
Una comèdia familiar amb grans dosis d’humor àcid  
i intel·ligent, sobre els llinatges familiars.
Una obra creada per Ramon Madaula 
Direcció: Mònica Bofill
Interpretació: Ramon Mandaula, Jaume Madaula  
i Estel Solé
Idioma: català | Durada: 70 minuts | Preu: 16 € 

Dimecres 23 de setembre de 2020 a les 20 hores  

ADÚ
On hi ha un somni hi ha un camí 
Tres històries en què cap dels seus protagonistes sap que  
els seus destins estan condemnats a creuar-se i que les seves 
vides ja no tornaran a ser les mateixes.
Direcció: Salvador Calvo Guió: Alejandro Hernández
Intèrprets: Lluís Tosar, Anna Castillo, Patrick Criado, 
Fernando Cayo, Álvaro Cervantes
Durada: 120 min. | Preu: 4,50 € 
Edat recomanada: més de 16 anys

Dijous 22 d’octubre de 2020 a les 20 hores (abonament)

¿PUEDES OÍRME? 
Una immersió profunda en el procés creatiu d’un dels artistes 
en actiu més destacats del panorama mundial. A través de les 
seves emblemàtiques instal·lacions i peces en espais públics 
d’Espanya, França, Suècia, EUA, Canadà i Japó, descobrim 
la senzilla filosofia de Plensa basada en la cerca de relacions 
harmòniques entre l’obra, l’entorn i els éssers humans.
Direcció: Pedro Ballesteros
Guió: Pedro Ballesteros, Aurora Sulli
Durada: 75 min. | Preu: 4,50 € 
Gènere: Documental 
Versió: Castellà, Anglès, Francès, Japonès (subtítols en castellà)

Dijous 29 d’octubre de 2020 a les 20 hores (abonament)

EL MEU GERMÀ PERSEGUEIX  
DINOSAURES
En Jack té cinc anys, dues germanes i desitja amb totes les 
seves forces un germà per jugar a “coses de nois”. Un dia, els 
pares li anuncien que tindrà un germanet i que serà especial. 
En Jack està boig d’alegria: “especial” per a ell significa 
“superheroi”. Però amb el pas del temps comença a sentir-se 
defraudat. El seu germà Giovanni no és un superheroi, la rea-
litat és que ha nascut amb Síndrome de Down. És en aquest 
moment quan el seu entusiasme es transforma en rebuig i 
vergonya.
“EL MEU GERMÀ PERSEGUEIX DINOSAURES” està basada en  
la història real de Giacomo Mazzariol, l’autor del llibre original 
i “Jack” a la vida real.
Direcció: Stefano Cipani
Guió: Fabio Bonifacci
Intèrprets: Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, 
Rossy de Palma, Luca Morello, Francesco Gheghi,  
Antonio Uras, Lorenzo Sisto
Durada: 100 min. | Preu: 4,50 
Gènere: Comèdia per a tots els públics

TEATRE INFANTIL
Diumenge 8 novembre de 2020 a les 12 i 17 hores 

EL POT PETIT AL TEATRE
Un concert al teatre? És clar que sí! Un concert dinàmic  
i participatiu en què podreu escoltar moltes cançons  
que normalment no s’inclouen en el repertori dels 
concerts a l’exterior. 
Autoria, direcció i interpretació: El Pot Petit
Idioma: català | Durada: 70 minuts | Preu: 10 €
Espectacle reprogramat.  
Poden quedar poques localitats disponibles.

Diumenge 22 novembre de 2020 a les 12 hores

ADEU PETER PAN
A càrrec de la cia. Festuc Teatre
Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que 
buscarà en tot moment la complicitat de petits i grans.
Direcció: Pere Pàmpols
Actors titellaires: Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols
Idioma: català | Preu: 8 €

TEATRE PER A NADONS I PRIMERA INFÀNCIA

Diumenge 25 octubre de 2020   
a les 11 i a les 12.30 hores  (abonament) 

SON SONETA
A càrrec de la cia. Daquidallà
“Son, soneta” es dirigeix als més petits i petites de la casa, 
amb cançons dolces i senzilles que proposen sempre un 
joc entre l’infant i l’adult, que l’acompanyarà en els seus 
primers contactes amb el món de la música a través de  
la seva veu.
Una obra creada per la cia. Daquidallà
Interpretació i música: Alba Rubió i João Braz 
Durada: 45 minuts | Preu: 5 € 

Diumenge 13 desembre de 2020   
a les 11 i a les 12.30 hores  (abonament) 

CUIDA’L
A càrrec de la cia Fes t’ho com vulguis
Un espectacle que busca la mirada creativa de l’infant.
Creació i interpretació: Nona Umbert i Xavier Basté
Direcció: Xavier Basté
Durada: 35 minuts | Preu: 5 €

NIT DE COMÈDIA (Teatre Mercè Rodoreda)

Divendres 27 de novembre de 2020 a les 21 hores

SANTI RODRIGUEZ 
“Infarto ¡No vayas a la luz!”.
Un home madur, amb una vida familiar estable, pateix un 
infart que el deixa a les portes de la mort. 
Un tràgic moment que aprofita per repassar el que ha estat  
la seva vida i rep una revelació divina. Una experiència traumà-
tica i reveladora davant la qual el nostre protagonista decideix 
aprofitar aquesta segona oportunitat i insisteix a complir tota 
la seva llista de coses pendents que va estar a punt de no 
complir.
Idioma: castellà | Durada: 90 minuts | Preu: 9 €
Espectacle reprogramat.  
Poden quedar poques localitats disponibles

Dijous 19 de novembre de 2020 a les 20 hores (abonament)

LA BODA DE ROSA
A punt de complir 45, Rosa s’adona que ha viscut sempre 
per i per als altres i decideix pitjar el botó nuclear, 
manar-lo tot a passeig i prendre les regnes de la seva 
vida. Però abans, vol embarcar-se en un compromís molt 
especial: un matrimoni amb si mateixa. Aviat descobrirà 
que el seu pare, els seus germans i la seva filla han altres 
plans, i de canviar de vida no és tan senzill si no està en el 
guió familiar. Casar-se, encara que sigui amb ella mateixa, 
serà el més difícil que hagi fet mai.
Direcció: Iciar Bollain
Guió: Iciar Bollain, Alicia Luna
Repartiment: Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza, 
Ramón Barea, Paula Usero, Xavo Giménez, Paloma Vidal, 
Lucía Poveda, María José Hipólito, María Maroto.
Durada: 99 min. | Preu: 4,50

Dijous 26 de novembre de 2020 a les 20 hores (abonament)

L’OFRENA
Violeta, una prestigiosa psiquiatra, rep una visita inespe-
rada a la seva consulta. Es tracta de Rita, la dona de Jan, 
un antic amor d’adolescència de Violeta que va marcar  
la seva vida després d’abandonar-la de manera traumàtica 
vint anys enrere. Rita acudeix a Violeta amb el pretext de 
recuperar l’amor del seu marit. No obstant això, el que 
Violeta desconeix és que aquesta visita és el primer pas  
de Jan per a intentar reescriure la seva història.
Direcció: Ventura Durall
Repartiment: Alex Brendemühl, Anna Alarcón,  
Claudia Riera, Josh Climent, Pablo Molinero,  
Verónica Echegui
Gènere: Drama 
Idioma: Català, Castellà | Preu: 4,50 € 
Durada: 111 min. | Preu: 4,50 €

Dijous 10 de desembre de 2020 a les 20 hores (abonament)

LA INNOCÈNCIA 
La Lis és una adolescent que somnia convertir-se en artista 
de circ i escapar del seu poble, malgrat que sap que, per 
aconseguir-ho, haurà d’enfrontar-se als seus pares. És estiu 
i la Lis es passa el dia jugant al carrer i flirtejant amb el seu 
xicot, uns anys més gran que ella. La tafaneria dels veïns i 
la manca d’intimitat obliguen a la Lis a portar aquesta rela-
ció en secret per tal que els seus pares no se n’assabentin.
Direcció: Lucía Alemany
Guió: Lucía Alemany i Laia Soler
Intèrprets: Carmen Arrufat , Laia Marull , Sergi López, 
Joel Bosqued
Gènere: Drama 
Versió: Original en català, castellà i anglès 
Durada: 92 min. | Preu: 4,50 €

Dijous 17 de desembre de 2020 a les 20 hores (abonament)

LAS NIÑAS
La Cèlia, una nena d’onze anys que viu amb la seva mare  
a Saragossa, ha crescut sense qüestionar mai res d’allò 
que l’envolta. L’arribada de la Brisa a l’escola de monges 
on estudia i la seva nova amistat amb un grup de noies 
més grans que ella, l’empeny cap a una nova etapa de la 
seva vida: l’adolescència.
En aquest viatge, en l’Espanya de les Olimpíades i l’Expo 
de Sevilla, la Cèlia descobreix que la vida està feta de moltes 
veritats i algunes mentides.
Direcció: Pilar Palomero
Guió: Pilar Palomero
Intèrprets: Natalia de Molina, Andrea Fandos,  
Francesca Piñón, Zoe Arnao, Julia Sierra
Gènere: Drama per a tots els públics 
Durada: 90 min. | Preu: 4,50 €


