
PROGRAMA

Divendres 31 de juliol

18.00 h - 22.00 h
Pl. de Sant Bartomeu

Lo Carrofil. Cia. Efimer

El matrimoni Carrofil són una parella amb un ofici molt peculiar: són creadors i 
constructors d’éssers fantàstics! Voleu conèixer els dracs que fabriquen? Apropeu-vos i 
entreu en el seu món imaginari: podreu viure l’experiència inoblidable de pujar i domar 
un dels seus dracs! I estigueu tranquils, no mosseguen!



20.00 h - 21.00 h
22.30 h - 23.30 h
Pati del Col.legi La Salle

Koselig. Cia. Capicua

Cinc personatges insòlits conviuen en un carruatge, on  la rutina es fa joc, el caos pot 
convertir-se en una quotidianitat extraordinària, els records es bressolen en el trapezi, 
les il·lusions pugen al masteler i les experiències s'embullen en la corda doble. Escenes 
plenes de circ, teatre, humor i màgia, on es tracta de conviure i sobreviure, però, 
sobretot, viure.
21.00 h - 22.00 h
23.30 h - 00.30 h
Pl. de l’Ajuntament

Love, love, love. Cia. Animasur
Saben per què la majoria dels 
contes clàssics acaben amb «van ser
feliços i van menjar anissos»? 
Perquè, a partir d'aquest instant, tot
el que ocorre és tan avorrit que, 
francament, no val la pena. Qui 
sap… En qualsevol cas, la història té 
grans dimensions, els personatges 
estan a l'altura i la resta… La resta, 
és pur teatre.
Amb tot el respecte al que va haver-
hi abans i al que està per vindre, 
podem assegurar que aquesta és, 
sense cap dubte, la història més 
gran mai contada!



21.00 h - 22.00 h
23.30 h - 00.30 h
Jardins del MUCBE

Sin miedo. Cia. Maintomano

Les acrobàcies prenen forma sobre una escala, els desafiaments, els dubtes, les certeses 
i el risc. Cada esglaó que es puja suposa avançar cap a un objectiu, també un vertigen 
que fa dubtar en l'ascens però… només imagina't com seria de bonic arriscar-se i que tot 
sortís bé.

ENTRADES 

Punt de venda: Mucbe
Dates: 1a venda d’entrades: Del 21 al 24 de juliol. Es podran adquirir un màxim de 6 
entrades per a 3 espectacles per persona. 

2a venda, entrades restants: Del 28 al 31 de juliol. Es podran adquirir  un màxim de 6 
entrades per a 3 espectacles per persona. 
Només es podrà seleccionar l’horari.
Cadires numerades. No es podran seleccionar els seients, es donaran per ordre de 
proximitat amb l’escenari.



PROTOCOL SANITARI

Mesures de protecció, neteja i desinfecció 

• S'exigirà l’ús de mascareta.
• Es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o 

desinfectants amb activitat vírica autoritzats.
• Es realitzarà la neteja i desinfecció de l’espai on es realitza la funció i, en el cas de

realitzar diverses funcions, abans de cada funció, abans de l’entrada del públic.
• S’han respectar les densitats i aforaments de la fase en què es realitza la funció.

• No es donarà llibret, ni programa, ni cap altra documentació en paper.


