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O R G A N I T Z A

C A L D E S D E M A L A V E L L A . C AT

A M B  E L  S U P O R T  D E

Les entrades (que no s’especifiquin en la 
descripció) s’hauran d’adquirir anticipadament 
mitjançant el portal 
http://ticketara.com/

No es permetrà l’entrada a la sala un cop 
començada la funció

FAMILIAR I AMATEUR
Anticipada 3 € / Taquilla 6 €

PROFESSIONAL 
Anticipada 5 € / Taquilla 10 €

Aquest any la Temporada Teatral l’hauria d’haver 
obert el grup Traspunt Teatre amb l’obra Un final al-
ternatiu, però malauradament no podrà fer-ho ja que 
en Josep Canaleta, un dels seus membres més antics, 
ens va deixar fa unes setmanes.
Des d’aquí volem fer un reconeixement a la seva llarga 
trajectòria en el grup de teatre local i per això dedi-
quem molt especialment aquesta Temporada Teatral 
a en “Cana”.

Diu el director teatral Oriol Broggi que “El teatre es 
basa en el record. El seu motor, i l’únic que en que-
darà, és el record que arribarem a deixar al cor de 
l’espectador, i com maldarà per mantenir-s’hi”.

Us presentem un seguit de propostes, per a petits i 
grans, que han de mantenir encès el caliu del teatre, a 
Caldes, aquesta tardor. Us hi esperem!

Daniel Sancho
Regidor de Cultura i Comunicació



Dissabte,
29.10.22
20 h

El Contracte
H6 Teatre

Charlie Rivel, el famós pallasso, està actuant al Berlín 
de la Segona Guerra Mundial, quan se li fa l’encàrrec de 
muntar un número per l’aniversari del Führer. Aquesta 
és una història de pallassos que intenten sobreviure amb 
rialles a l’horror.

Diumenge,
06.11.22
18 h

La gallina 
dels ous d’or

 Zum-Zum Teatre

Teatre familiar
Us agraden els diners?... Molt? Els grangers d’aquesta his-
tòria no perdien el temps pensant en els diners i sempre 
repartien el poc que tenien amb qui més ho necessitava, 
però un dia va arribar una gallina a la seva granja i va 
pondre un ou d’or. Us imagineu si us passa a vosaltres?

Dissabte, 
12.11.22
20 h

Pòsit
 Meritxell Yanes

A la dura tasca de cuidar un familiar o amic malalt d’Al-
zheimer, s’hi afegeix la gran responsabilitat de tenir cura 
dels seus records, que s’acabaran oblidant mica a mica 
sense l’oportunitat de convertir-se en idea ni inspiració 
per a futures generacions. Totes aquestes idees s’es-
criuen en post-its convertits en petites mostres d’amor, 
felicitat i bogeria.

Dissabte,
03.12.22
20 h

De porc i de senyor
 Grup de Teatre de l’Esplai de Caldes 

Davant la mort del Marquès de Montpelat, la famí-
lia, les amants i els amics volen saber què ha deixat 
d’herència. Segons el testament els diners estan ama-
gats a la mansió on vivia. Es viuran situacions diverti-
des fins a esbrinar on són. 

* Aquesta activitat promoguda per l’entitat l’Esplai-Fundació la Caixa de Cal-
des, formarà part dels actes en favor de la Marató de TV3. Preu d’entrada 
mitjançant TARIFA INVERTIDA. Tots els diners aniran destinats a la Ma-
rató de 2022.

Diumenge, 
20.11.22
18 h

L’odissea del riure perdut
 Grup de Teatre Mòbil

Teatre familiar
Riure per les butxaques. Riure pels colzes… Qui mai 
no riu, mai no viu! En el país de Bufilàndia hi ha des-
aparegut el riure, ens ajudes a trobar-lo? 

Dissabte, 
19.11.22
20 h

Mockinpoot
 Increixendo

Mockinpott és un ciutadà exemplar, feliçment casat, que 
paga puntualment els seus impostos i que mai no es fica 
en cap enrenou. Però de sobte, sense entendre per què, 
l’empresonen i comença el seu patiment. Una farsa amb 
un humor àcid i tràgic alhora.


