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PROGRAMACIÓ:

DIA

HORA TIPUS

TÍTOL

PÀG

FEBRER
28

7

HORA TIPUS

TÍTOL

PÀG

MAIG

21.00 Música

Concert dels cors
Canblaugospel i Ja Ho Tenim!

5

MARÇ
1

DIA

18.00 Teatre
*

Música

La Sireneta

6

Concert de conjunts
instrumentals – Intercanvi
amb l’EMM J. M. Serrat

7

9

18.30 Música

Havaneres de la Gent Gran

14

10

19.00 Música

El Barbero de Sevilla

15

12·13

*

Música

Mostra de llenguatge

16

14

*

Música

Conjunts instrumentals

17

18.00 Teatre

Sense Solta

18

19.00 Teatre

Animals de Companyia

19

17

JUNY

8

19.00 Música

Vanesa Martín

8

13

19.00 Homenatge

Acte de record i d’homenatge
al Dr. Antoni M. Badia i Margarit

9

29

19.00 Música

Go22os

10

ABRIL

7
9-15

*

Música

Audicions d’instrument

20

17

*

Música

Concert de Final de Curs

20

20

11.30 Música

A Cau d’Orella

21

21

19.00 Música

Actuació cor de Góspel

22

11

20.00 Teatre

Corbacho 5G

11

27

21.45 Musical

Boscos endins

23

12

18.00 Teatre

La llegenda de Sant Jordi

12

28

17.45 Musical

Boscos endins

23

18.00 Música

Joves Intèrprets de
Castellbisbal
Méliès i l’Orquestra de Corda
de l’Escola de Música

13

19

I A LA BIBLIOTECA...

24

EXPOSICIÓ - ACTE HISTÒRIC I LITERARI

26-27

* Consultar horaris a l’interior

NOTES:
Una vegada hagin
començat els
espectacles no es
permetrà l’entrada a la
sala. Si us plau, sigueu
puntuals.
No és permès el
consum de cap tipus
de menjar ni beguda a
l’interior de la sala.
Si us plau, recordeuvos de silenciar els
telèfons mòbils
abans de l’inici de
l’espectacle.
L’aforament és de 384
localitats numerades.

GRUPS:
L’Auditori d’Els Costals
ofereix entrades a
preu especial en la
major part de la seva
programació per a
grups a partir de 15
persones.
Per a més informació i
tramitació de reserves,
podeu contactar amb
el Departament de
Cultura a
auditori@castellbisbal.cat
o bé trucant
al 93 772 38 83

VENDA
D’ENTRADES:
A partir del dia 3 de
març, de dilluns a
divendres de 9.00
a 12.00 hores i els
dilluns del mes març,
de les 16.30 a 19.30
hores a la taquilla
d’Els Costals,
(Av. Pau Casals, 16) en
cas que en quedin, una
hora abans de l’inici de
l’espectacle.
Hi ha espectacles
en els quals la
venda d’entrades
té un funcionament
diferent; fixeuvos-hi a la pàgina
corresponent.
En cas d’esgotar‑se
entrades d’espectacles, aquests horaris
poden variar.

REGALA
CULTURA!
Vols regalar entrades
d’espectacles?
Només ens ho has
de dir i nosaltres
les fem arribar per
correu electrònic o
correu postal, previ
pagament.

ABONAMENTS I
DESCOMPTES:
L’Auditori d’Els Costals,
per a les produccions
de 10/12 €, ofereix
preus reduïts (6 € anticipada i 8 € taquilla)
a diversos col·lectius:
gent gran, famílies
nombroses, famílies monoparentals,
estudiants de l’Escola
de Música, estudiants
de l’Escola d’Adults,
aturats de llarga
durada, persones amb
discapacitat i l’acompanyant.
Sempre i quan es
mostrin els documents que acreditin
l’especificitat.

Amb la presentació
del Carnet Jove
de Castellbisbal,
es gaudirà d’una
bonificació del 50%
sobre els preus
marcats.
Durant l’any 2015 oferim els abonaments
de 3+1. Si compreu
entrades per a tres
espectacles de 10/12
€, us regalem la d’un
quart (s’han de comprar les tres el mateix
dia. Queda exclòs el
concert de Vanesa
Martín).

28

DISSABTE
FEBRER

21.00 HORES
GRATUÏT
MÚSICA

Concert
de
cors
Canblaugospel i
Ja Ho Tenim!

Escola Municipal de
Música Miquel Blanch

Aquest any dins del Cap de Setmana
Coral de Castellbisbal comptem amb
la presència del Cor Canblaugospel
d’Eivissa, que fan un intercanvi amb el
Cor Ja Ho Tenim! de l’Escola de Música de
Castellbisbal. Una bona oportunitat per
escoltar música góspel interpretada per
més de quaranta cantaires, acompanyats
d’una base de bateria, baix i teclats.

FEBRER

5

1

DIUMENGE
MARÇ

18.00 HORES
5€

TITELLES

7

DISSABTE
MARÇ

17.30 i 19.30 HORES
GRATUÏT
MÚSICA

La Sireneta

Concert

Companyia:
Festuc Teatre

Escola Municipal de
Música Miquel Blanch

Venda d’entrades
15 minuts abans de
l’espectacle al mateix
Auditori
Espectacle organitzat
per La Xarxa

6

MARÇ

La història comença al fons dels oceans
on hi havia una ciutat de nàcar i coral en
què vivia el rei Tritó amb les seves filles, a
la més petita, li diuen La Sireneta.
La Sireneta. enamorada del món exterior
i d’un bell príncep farà tot el possible per
aconseguir el seu somni: convertir-se en
humana.
Un conte de les profunditats marines
amb titelles i música en directe per
aconseguir que l’espectador es deixi
portar cap a aquest món ple de misteri i
fantasia.

de conjunts instrumentals

Intercanvi amb l’EMM J. M. Serrat
El març del 2014, alumnes de l’EMM
Miquel Blanch de Castellbisbal van visitar
l’EMM Joan Manuel Serrat de l’Eixample
de Barcelona per fer-hi un concert dins
d’un intercanvi entre aquestes dues
escoles. Aquest any, és l’EMM Miquel
Blanch que acull alumnes de l’escola
barcelonina. Una oportunitat per sentir
conjunts instrumentals integrats per
joves d’ambdues escoles i gaudir d’una
tarda de bona música.

MARÇ

7

8

DIUMENGE
MARÇ

19.00 HORES
10 € ANTICIPADA
12 € TAQUILLA EL MATEIX DIA*

13

DIVENDRES 19.00 HORES
MARÇ
GRATUÏT

MÚSICA

Vanesa
Martín

Acte de record
i d’homenatge
al Dr. Antoni
M. Badia i
Margarit

Acte dins les Jornades
per la Igualtat i la
Solidaritat. Si queden
entrades es vendran el
mateix dia a les taquilles
d’Els Costals.

Vanesa Martín torna als escenaris amb el
seu millor treball: “Crónica de un baile”.
Després de l’èxit de la gira “Cuestión de
piel” amb la qual va estar més de dos anys
recorrent tot Espanya, la compositora
malaguenya torna ara amb el seu quart
*Nota:
disc d’estudi, un treball on ha barrejat un
Durant els dies de les
contundent so amb lletres carregades
inscripcions a la Sala
de l’emoció i la força que només ella sap
de Plens i a través del
Instant Ticket. Si queden imprimir-hi. S’ha convertit en una de les
entrades es posaran a
cantants-compositores més admirades de
la venda a la taquilla en
la música en espanyol. Amb “Crónica de un
els horaris habituals i el
baile”, la cantautora ha aconseguit situar
mateix dia de l’activitat,
des d’una hora abans que quatre cançons en els quatre primers llocs
de les llistes de més venuts. Un fet inaudit
aquesta comenci.
fins ara en la música espanyola.
8

MARÇ

HOMENATGE

Amb la participació del Dr. Josep Moran
i Ocerinjauregui, especialista en lingüística i en onomàstica catalanes, autor de
l’estudi sobre el Capbreu de Castellbisbal, i
Mn. Albert Ruiz i Elias, que fou rector de la
parròquia de Sant Vicenç de Castellbisbal,
i historiador local, i amb la participació
d’estudiosos i coneixedors de la vinculació
del Dr. Badia i Margarit amb Castellbisbal.

Foto: Montserrat Badia i
Cardús, any 1994

Vida i obra del lingüista. Amb motiu de
l’homenatge, reviurem moments claus
de la vida del Dr. Badia i Margarit i la seva
aportació al món de la cultura i la llengua
catalana, sense oblidar el seu vessant
humà: la seva mare era de Castellbisbal.
MARÇ

9

29

DIUMENGE
MARÇ

19.00 HORES
10 € ANTICIPADA
12 € TAQUILLA EL MATEIX DIA

MÚSICA

Go22os

11

DISSABTE
ABRIL

20.00 HORES
10 € ANTICIPADA
12 € TAQUILLA EL MATEIX DIA

TEATRE

Corbacho 5G

Durada: 120 minuts
Intèrprets:
Ignasi Tarrés Garcia
(Guitarra i veu), Juan
José Muñoz García
(Guitarra i veu), Oriol
Farré Llort (Guitarra i
veu), Roger Farré Llort
(Baix i veu), Santiago
Serratosa López
(Bateria)

Atenció:
Per les característiques
de l’espectacle hi haurà
un nombre limitat de
seients a l’escenari
envoltant els músics.
Demaneu aquestes
entrades si hi esteu
interessats.

10

MARÇ

Fa 22 anys que Gossos toquem junts.
Sentim que ara és el moment de deixar
entrar els nostres seguidors al local
d’assaig i compartir la idea, l’estructura,
el diàleg, la inspiració. Busquem la
intimat i això no es pot fer en espais de
gran format. Volem que el públic ens
envolti, on es pugui entendre el procés
creatiu. Allò que som i ens distingeix.
Pensat especialment per a tots els que
vulguin saber una mica més de nosaltres.
Un concert, un assaig, un escenari, un
diàleg, un joc. Serà una retrospectiva
dels nostres 11 discos. Des de l’essència
acústica fins a l’última gira elèctrica.

Companyia:
El Terrat

Espectacle teatral en què José Corbacho
utilitza com a excusa les noves
tecnologies per parlar, o millor dit, per
riure de tot una mica. Riure dels homes,
de les dones (i viceversa), de la parella,
els fills, i Internet, les xarxes socials, la
política, el futbol, la religió, la televisió, el
cinema, el teatre, les videoconsoles, els
gossos, els gats, la monarquia, els Reis,
el Pare Noel, les princeses, els gendres...
Com se sol dir, “que no quedi canya
dreta”. Afegiu el tema que vulgueu, en
aquest espectacle, els espectadors hi
juguen un paper molt important...
Podran fer coses que normalment no es
fan en un teatre...
ABRIL

11

12

DIUMENGE
ABRIL

19

18.00 HORES
5€

DIUMENGE
ABRIL

TEATRE

18.00 HORES
3 € ANTICIPADA
4 € A TAQUILLA EL MATEIX DIA

La llegenda de
Sant Jordi

Méliès
i l’Orquestra de Corda

Companyia:
La Roda Produccions

Joves Intèrprets de
Castellbisbal

Venda d’entrades
15 minuts abans de
l’espectacle al mateix
Auditori. Entrades no
numerades
Espectacle organitzat
per La Xarxa

12

ABRIL

En Sergi, un jove que treballa de valent
en un gran biblioteca, ensopega un dia,
a l’atzar, amb un llibre que li parla i que li
explica el seu problema: els personatges
de la llegenda de Sant Jordi han perdut
part de la memòria i no recorden bé el seu
paper perquè fa molt de temps que ningú
no els llegeix. Es necessitarà l’ajuda dels
nens i les nenes que mirin l’espectacle
per tal de recuperar el contingut de la
llegenda de Sant Jordi. A quina pàgina
s’amaga el Drac?

MÚSICA

de l’Escola de Música

Un espectacle per a tota la família interpretat
per nois i noies d’entre 7 i 20 anys, que
uneix la força del cinema i la música.
Els membres de l’Orquestra de Corda
de l’Escola de Música posen música a
algunes de les pel·lícules “mudes” de
Georges Méliès, imitant, així, la feina dels
músics de l’època que acompanyaven
les pel·lícules en directe. Georges Méliès
(1861-1938) és considerat un dels més
grans impulsors del cinema de ficció. La
seva aportació més gran va ser introduir
la màgia al cinema, mentre que els
germans Lumière apostaven pel cinema
documental.
ABRIL

13

9

DISSABTE
MAIG

10

18.30 HORES
1€

DIUMENGE
MAIG

MÚSICA

19.00 HORES
10 € ANTICIPADA
12 € A TAQUILLA EL MATEIX DIA

Actuació
d’havaneres

El Barbero de
Sevilla

Grup d’Havaneres
del Casal de Gent Gran

Companyia:
Opera Jove de Catalunya

La venda d’entrades és
realitzarà a les taquilles
d’Els Costals des d’una
hora abans de començar
l’espectacle

Novament, el Grup d’Havaneres fa una
actuació oberta a tothom on es mostra
el treball que es realitza al seu taller
organitzat per l’Entitat de Gent Gran de
l’Espai la Plaça.

MÚSICA

L’acció se situa a Sevilla, a finals del
segle xvii. Les prerrogatives de la noblesa
i l’obscurantisme de l’Antic Règim
Autor:
comencen a donar pas a la Il·lustració...
Gioacchino Rossini
Rosina, una noia bella i òrfena es troba
Directors:
privada de llibertat. El seu tutor la té
Carlos J. Muñoz (Direcció
tancada a casa i només la deixa anar a
General) i Juan Sebastián
Acosta (Direcció Musical) missa, amb l’esperança de casar-s’hi
algun dia. Ella, però, està enamorada del
Intèrprets:
jove Lindoro que farà tot el que estigui a
Alina Furman, Jorge
les seves mans per ser ell qui s’hi casi..
Tello, Jorge Juan Morata,
Amb el Barbero de Sevilla gaudireu d’una
Carlos Muñoz Juan
de les òperes més còmiques del repertori
Carlos Esteve, Vicenç
líric.
Esteve,
Orquestra en directe

14

MAIG

MAIG

15

12·13

14

MAIG 17.30 i 18.45 HORES
GRATUÏT

DIJOUS
MAIG

MÚSICA

17.30 i 19.00 HORES
GRATUÏT

MÚSICA

Mostra

de llenguatge

Escola Municipal de
Música Miquel Blanch

16

MAIG

Un any més els alumnes de llenguatge
de l’Escola de Música pugen a l’escenari
per mostrar la feina realitzada durant el
curs: des d’activitats fetes a l’aula, fins a
petites peces composades, arranjades i
interpretades pels mateixos alumnes.
Una oportunitat per gaudir de l’ambient
de l’Escola i la creativitat dels seus
alumnes i professors.

Concert

de conjunts instrumentals

Escola Municipal de
Música Miquel Blanch

Per tancar aquesta setmana de concerts
de l’Escola, una mostra dels conjunts
instrumentals de l’Escola dels alumnes
majors de 12 anys: música de tots els
estils amb intèrprets de totes les edats.

MAIG

17

17

DIUMENGE
MAIG

18.00 HORES
5€

TEATRE

7

DIUMENGE
JUNY

19.00 HORES
10 € ANTICIPADA
12 € TAQUILLA EL MATEIX DIA

TEATRE

Sense Solta

Animals
de Companyia

Companyia:
Teatre Mòbil

Companyia:
La Mandanga

Venda d’entrades
15 minuts abans de
l’espectacle al mateix
Auditori. Entrades no
numerades
Espectacle organitzat
per La Xarxa

18

MAIG

Sense solta o un món on tot és possible.
Un espai propi on res és el que sembla i
on tot plegat és un joc.
Una escala, un faristol, un restaurant, una
llegenda irlandesa…
Un escenari, tres comediants i un ventall
de sorpreses que aniran apareixent al
llarg d’un espectacle divertit i amb un
surrealisme deliciós que us deixarà
bocabadats!

Director de l’obra:
Marilia Samper
Intèrprets:
Eduard Buch,
Jacob Torres,
Mercè Martínez,
Míriam Tortosa i
Martina Tresserra

Una colla d’amics es reuneixen per celebrar
un sopar de benvinguda: una amiga del
grup torna a casa després d’haver estat
ingressada durant dos mesos per un
trastorn psiquiàtric. La festa sorpresa es
complicarà quan un dels amics confessi
un secret inesperat. Acabaran sortint els
draps bruts de tots els personatges, que
mostraran el pitjor de cadascú.
En un to de comèdia realista, l’obra posa
en dubte el valor de l’amistat i el de la
sinceritat. Els egos i les enveges col·lidiran
els uns amb les altres; és la constatació
que la solitud i la necessitat d’afecte ens
porta a tots a convertir-nos en animals de
companyia.
JUNY

19

20

9·10·11·12·15 JUNY 17.00 HORES
GRATUÏT

MÚSICA

Audicions

17

DIMECRES
JUNY

11.30 HORES
2€ (PREU D’ADULT,
ELS INFANTS ENTREN GRATIS)

MÚSICA

A Cau d’Orella

d’instrument
Escola Municipal de
Música Miquel Blanch

DISSABTE
JUNY

Amb el final de curs arriben les segones
audicions d’instrument del curs. Una
oportunitat molt bona per gaudir de
les interpretacions dels alumnes i la
diversitat d’instruments de l’Escola de
Música.

17.30 I 19.00 HORES
GRATUÏT
MÚSICA

Concert

de Final de Curs
Escola Municipal de
Música Miquel Blanch

20

JUNY

Un any més arriba el Concert de Final
de Curs de l’Escola! Si per al Concert de
Nadal l’eix del concert van ser l’hivern i la
nit, ara que arriba l’estiu ens centrarem
en el nostre mar, el Mediterrani. Cançons
amb olor de sal que parlen de mariners,
que provenen de totes les costes d’aquest
mar tan petit però tan gran, un concert
per anar-nos preparant per a la platja i els
viatges de les vacances d’estiu.

Companyia:
Com Sona

Com a clausura dels tallers “Música
en família” de l’Escola de Música, el
Departament d’Educació programa
aquest espectacle recomanat per a
infants de 0 a 6 anys i les seves famílies.
Cinc músics amb instruments diferents
famílies fan un recorregut musical a
través de diferents cançons populars
amb petites pinzellades de jazz. Amb una
ambientació dels anys 20 i 30 als EUA, els
músics ens faran gaudir de la música tant
a grans com a petits.

JUNY

21

21

DIUMENGE
JUNY

19.00 HORES
1€

MÚSICA

Actuació
Cor de Góspel

27·28

JUNY DISSABTE 27 A LES 21.45 HORES
DIUMENGE 28 A LES 17.45 HORES
6 € TAQUILLA EL MATEIX DIA
MUSICAL

Boscos endins
(el musical)
Companyia:
Elenc Teatral de
Castellbisbal
Director de l’obra:
David Bonilla

La venda d’entrades es
realitzarà a les taquilles
d’Els Costals des d’una
hora abans de començar
l’espectacle

El Cor de Góspel dels Tallers de l’Espai
de la Plaça ens ofereix una nova actuació,
en què podrem conèixer el treball que hi
realitzen.

Intèrprets:
Paula Oliveras, Andrea
Montalbán, Albert Buisán,
Marina Martínez, Manel
Zaragoza, Neus Aranda,
Ferran Enfedaque, Marta
Roig, Vicky Bou, Sonia
Arjona, Judith Aguilà,
Roser Gómez i David
Bonilla
Col·laboració especial de:
Joel López i Aida
Figueras.
Venda d’entrades:
1 hora abans de
l’espectacle a la taquilla
d’Els Costals. Entrades
no numerades
Espectacle organitzat
per l’Elenc Teatral

22

JUNY

Boscos Endins és un musical basat en
els contes i personatges dels Germans
Grimm que tots coneixem. És una obra que
trasllada al teatre musical la Ventafocs,
en Jan de les Mongeteres, la Caputxeta
Vermella i molts altres personatges
coneguts de les rondalles fantàstiques.
Entreteixida amb aquests contes clàssics,
hi trobem la història del Forner i la Fornera,
una parella que desitja tenir un fill i ha de
superar una sèrie de proves davant d’una
bruixa maligna que viu al seu costat. Però
aquesta vegada, contes i personatges
estan tots barrejats perquè dins el bosc,
de vegades, passen coses molt estranyes.
JUNY

23

I a la Biblioteca...
L’hora del conte
Dissabte,
21 de març
a les 12.00 h

Els sons de
l’univers
amb Alquímia Musical
Activitat patrocinada per Clínica
Dental Gaudí

Dissabte,
25 d’abril
a les 12.00 h

Maixa, la petita
bibliotecària
amb Albert Estengre

Dissabte,
16 de maig

Contes menuts:
La casa dels sons
amb Sandra Rossi

Dissabte,
27 de juny

Hora del conte
Contacontes

24

Story time
Dissabte,
11 d’abril

Story Time
amb Centre d’Anglès
Castellbisbal

Dissabte,
9 de maig

Story Time
amb Educa’t Castellbisbal

Visita d’escriptora
Dimecres,
11 de març
a les 19.00 h

Cristina Fallaràs
En el marc de la Setmana de la
Dona

Xerrada
Dijous,
11 de juny
de 17.00 a 18.30 h

Llegir abans de
saber llegir
A càrrec de Marta Martí
(Biblioteca Central de Terrassa).
Destinataris: pares, mares,
mestres i professionals de la
primera infància (0-3 anys).
Activitat amb inscripció.
25

Exposició
Arrels de l’Esport a
Castellbisbal

Inauguració:
27 de març,
a les 19.00 hores
Durada:
fins al 17 de maig
Sala d’exposicions
d’Els Costals

Les regidories de Cultura i Esports
de l’Ajuntament de Castellbisbal han
organitzat l’exposició “ARRELS DE
L’ESPORT A CASTELLBISBAL” amb la
intenció de donar a conèixer la història
i evolució del ric i ampli teixit associatiu
esportiu del nostre poble, així com una
presentació diferenciada dels diferents
esports que al llarg del temps han
anat arrelant d’una forma permanent
a Castellbisbal. En aquesta exposició
hi trobareu, doncs, molta informació,
formal i anecdòtica relacionada amb
l’esport a Castellbisbal amb passatges
desconeguts que estem segurs que us
sorprendran per la seva singularitat.
Horari:
• Dissabtes de 18.00 a 21.00 hores
• Diumenges de 12.00 a 14.00 hores i de
18.00 a 21.00 hores
• Divendres 3 i dilluns 6 d’abril de 18.00
a 21.00 hores

26

Acte històric
i literari

Dia:
26 d’abril
Hora:
A les 12.00 hores
Espai Adjutori
Segarra i Sala
d’Actes

Presentació de l’artista Mar H.
Pogiluppi, autora de la placa-monument
de l’espai Adjutori Segarra
Presentació del Catàleg Les Exposicions
del Patrimoni 2014 2: 1714. Adjutori
Segarra, Capità de Voluntaris a Cavall.
Fill de Castellbisbal i Castellbisbal 1939,
els darrers dies
Presentació del llibre Petita Història de
Castellbisbal, de Pilarín Bayés i Mercè
Ubach
A continuació xerrada a càrrec de
l’escriptora Isabel-Clara Simó: L’ofici
d’escriptor
Acte de lliurament dels premis del
concurs Literari i Tuiterari 2015
L’acte finalitzarà amb un vermut.
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