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El gran showman P.13

Manu Guix P.15
Sota la catifa P.16
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06

18.00 h

Teatre INFANTIL Ni cap ni peus P.19
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20.00 h
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Jumanji P.20
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10.00 h

CIRC

03

12.00 h

CIRC

Taller de circ la Berta P.21
Tandarica Circus P.22

JUNY

Mediterrània a prop
Concert solidari P.25

15.06 18.30 h 2a Mostra del Projecte
Filma’t P.25

Intercanvi de cors / Concerts de
primavera / Intercanvi de conjunts
instrumentals / Mostra de llenguatge/
Solistes en concert / Concert
d’instrumentistes

Xerrades / Hora del conte / Tallers
familiars / Contes menuts / Story Time
/ Laboratori de lletres / Exposicions /
Contes per a adults

Venda d’entrades / Regala cultura /
Descomptes / Notes

Dissabte,
3 de març
18.30 h

Durada:
90 minuts

Venda d’entrades:
Des d’una hora abans
de l’inici de la funció,
al mateix Auditori

Diumenge,
4 de març
18.00 h

Durada:
60 minuts
Idioma:
Català

Venda d’entrades:
15 minuts abans de
l’espectacle al mateix
Auditori
Organitza:
La Xarxa Castellbisbal

Preu:
1€

Preu:
5€

TEATRE

TEATRE INFANTIL

El Pasquale i la Maria van a viure en un vell edifici on no hauran de pagar lloguer, només suportar la companyia dels fantasmes que se suposa que l’habiten.

En Pinyot i en Carabassot es desplacen a la sabana per investigar la misteriosa desaparició del lleó. Quan se’l troben, s’adonen
que no sap rugir i miren d’esbrinar-ne els motius.

Catalònia Teatre destina la recaptació i el catxet dels seus
espectacles a l’HIPOFAM (Associació per a la Informació i la
Investigació de la Hipomagnesèmia Familiar).

La Baldufa, companyia de comediants, des del 1996 crea espectacles d’alta qualitat artística i ideològicament compromesos amb els valors de solidaritat, tolerància i respecte. És present als festivals nacionals i internacionals més prestigiosos
de teatre per a tots els públics, esdevenint un referent cultural.

Questi fantasmi
Companyia Catalònia Teatre
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Safari
La Baldufa i Cia. de Comediants
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Dimecres,
7 de març
19.00 h

Aforament:
384 localitats

Dijous,
8 de març
10.00 i 21.00 h

Preu:
Gratuït

Preu:
1€

ALTRES

CINEMA

Presentació del II Pla d’Igualtat
Ciutadana de Castellbisbal
Amb la participació d’Elisenda Roca
Introducció a l’acte a càrrec d’Elisenda Roca, periodista, escriptora, directora teatral i que dirigeix la productora d’audiovisuals Paraula. La vitalitat fa que transmeti entusiasme i
il•lusió en tot el que fa. Optimista de mena, creu en l’esforç i el
treball que fa possible obrir portes que semblaven tancades.

Repartiment:
Emma Stone, Steve
Carell, Andrea
Riseborough,
Elisabeth Shue
Edat:
Apta per a tots
els públics

Durada:
121 minuts
Venda d’entrades:
Des de mitja hora
abans de cada sessió

La batalla de los sexos
de Jonathan Dayton i Valerie Faris
Crònica de la rivalitat existent entre l’extenista professiona
Bobby Riggs i la seva oponent, la carismàtica tenista Billie Jean
King, els quals es van enfrontar en un partit llegendari el 1973.
Es volia saber si una tenista professional femenina podia realment vèncer un home (encara que fos exprofessional).

Presentació del II Pla d’Igualtat Ciutadana de Castellbisbal a
càrrec de Blanca Moreno, de Consultoria MIT, que ens parlarà de l’estudi realitzat i de les propostes que han de permetre
revisar, desvelar l’experiència de les dones i la participació en
la construcció de la nostra societat. Amb la participació de la
regidora de l’Àrea d’Igualtat, Melania Solís Cintas, i el diputat
delegat d’Igualtat i Ciutadania, Antoni García Acero. Tot seguit,
visita a l’exposició Dones de ciència.
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Dijous,
8 de març
17.30 h
Preu:
1€

Durada:
85 minuts
Edat:
A partir de 6 anys

Venda d’entrades:
Des d’una hora
abans de l’inici de la
projecció al mateix
Auditori

País:
Txecoslovàquia

Dissabte,
10 de març
21.00 h
Preu:
5€

Adaptació:
Marc Chornet i Anna
Maria Ricart
Intèrprets:
Alba José, Martí Salvat,
Xavier Torra, Ariadna
Fígols, Isabel Soriano,
Roser Tàpias, Cristina
López

Durada:
90 minuts
Autor:
Federico García Lorca
Venda d’entrades
numerades:
a l’Espai de la Plaça a
partir de dilluns 5 de
març en el seu horari
habitual

CINEMA

TEATRE

Una pel•lícula ben diferent del clàssic conte de fades, amb una
protagonista alegre, decidida i valenta i amb uns escenaris naturals plens de bellesa. En aquesta versió no apareix cap fada
sinó unes avellanes màgiques, ofereix un perfil vivaç, enginyós i fins i tot desvergonyit.

La relació entre Yerma i el seu marit es va corcant paulatinament
perquè, malgrat desitjar-ho amb delit, ella no aconsegueix quedar-se embarassada. La vida passa i la tristor s’apodera de Yerma: el desencís de les amistats que s’allunyen pels fills, la pèrdua
de la joventut i la llar conjugal que esdevé una autèntica presó.

La Ventafocs
de Václav Vorlícek
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Yerma
Teatre Akadèmia i Projecte Ingenu
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Diumenge,
11 de març
12.00 h
Preu:
Gratuït

Intèrprets:
Ana Rossi, veu
Lluna Aragón, violí
Maria Juan, viola
Irene Argüello, viola
Sandrine Robilliard,
violoncel

Aforament:
384 localitats

MÚSICA

UNA, quartet de cordes i veu
Una son cinc
Són una formació insòlita: un quartet de corda amb dues violes i una veu que explica històries. El repertori inclou cançons
pròpies i d’arreu. Cançons de Chico Buarque, música tradicional de l’Argentina i del Brasil, poemes musicats i composicions pròpies, entre d’altres.
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Dilluns,
12 de març
18.30 h
Preu:
3 € (menors de 3 anys,
gratuït)

Beneficis:
Es destinaran
íntegrament al
projecte CID per poder
dissenyar propostes
de desenvolupament
que promoguin la
igualtat a Uganda i
Nicaragua

Venda d’entrades:
Mitja hora abans
de l’inici, al mateix
Auditori
Durada:
90 minuts

ALTRES PONÈNCIA

Experiències compartides
de desenvolupament
Promoció de la igualtat de gènere com a model sostenible
de cooperació i desenvolupament
L’associació Ànemos presenta una sèrie de ponències sobre la
situació de la dona en àmbits com el professional, l’acadèmic
i el social en els contextos d’Uganda, Nicaragua i Catalunya.
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Divendres,
23 de març
21.00 h
Preu:
Gratuït (amb
invitació)

Durada:
60 minuts

Aforament:
120 localitats

Idioma:
Castellà

Invitació:
Pots venir a buscar
la teva a la taquilla
d’Els Costals en
l’horari habitual o bé,
enviant un correu
electrònic a
info@elscostals.cat

Edat:
Espectacle recomanat
a partir de 16 anys

Divendres,
6 d’abril
20.00 h
Preu:
3 € anticipada
4 € taquilla *activitat
amb descompte
(entrades numerades)

Repartiment:
Hugh Jackman, Zac
Efron, Zendaya
Edat:
Pel•lícula recomanada
per a tots els públics

Durada:
105 minuts
Idioma:
Castellà

NITS A L’ESCENARI MONÒLEG

CINEMA D’ESTRENA

Al Sergi Marín (Comedy Central) li encanta la feina que fa i ho
deixa ben clar. Aquest còmic Santboià ens presenta “Give me
four!” un espectacle de comèdia que actualment s’està representant a la Gran Via de Madrid on comprovaràs que l’humor i el
dolor, sempre van agafats de la mà.

Musical biogràfic dirigit per Michael Gracey que es basa en la
història real de P.T. Barnum, un home espectacle i de negocis
dels Estats Units que es va donar a conèixer a Nord-amèrica per
fundar el famós “Ringling Brothers and Barnum& Bailey Circus”.

Give me four!
a càrrec de Sergi Marín
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El gran Showman
de Michael Gracey

Barnum és un visionari per la seva època, que va crear l’espectacle més gran de meitat del segle XIX, conegut com el “Millor
espectacle de la Terra”.
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Diumenge,
8 d’abril
18.00 h

Durada:
60 minuts
Idioma:
Català

Preu:
5€

Venda d’entrades:
15 minuts abans de
l’espectacle al mateix
Auditori
Organitza:
La Xarxa Castellbisbal

Divendres,
13 d’abril
20.30 h
Preu:
10 € anticipada
12 € a taquilla
(entrades numerades)

Intèrprets:
Manu Guix (direcció,
veu i piano)
Toni Pagès (bateria)
Jordi Roquer (guitarra)
Oriol Cusó (saxo)
Jordi Franco (baix)
Jaume Peña (trompeta)
Roc Mateu (so)

Edat:
Espectacle recomanat
per a tots els públics
Durada:
90 minuts
Idioma:
Català

TEATRE INFANTIL

MÚSICA

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país
perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor. Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians,
sobre el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens. Basat
en un fet històric: el 1958 Mao Zedong va declarar “La guerra als pardals” i va provocar que aquests ocells pràcticament
s’extingissin de la Xina.

Manu Guix presenta en directe el seu nou treball discogràfic
titulat “Després de tot”. Un disc amb 14 noves cançons que s’interpretaran en concert al costat d’altres èxits de la seva discografia.

La nena dels pardals
Teatre al Detall
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Manu Guix
Presentació del disc Després de tot
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Diumenge,
22 d’abril
19.00 h
Preu:
10 € anticipada
12 € a taquilla
(entrades numerades)

Direcció:
Óscar Molina

Durada:
90 minuts

Intèrprets:
Ramon Godino,
Óscar Jarque, Jordi
Cadellans, Raül
Tortosa

Idioma:
Català
Edat:
Espectacle recomanat
a partir de 16 anys

TEATRE

Sota la catifa
de Jordi Calafí i Alexis Garcia

Un thriller trepidant, que et
convida a jugar a detectius
abduïts per l’intriga de
l’espectacle i que atrapa,
perquè parla de coses que
ens ressonen i ens fan
reflexionar, amb pinzellades
de rabiosa actualitat.

En un hotel on té lloc un congrés de detectius, el reputat doctor Medina, encarregat del discurs inaugural, no s’hi presenta.
Tres companys van a buscar-lo a l’habitació, però no hi és. De
sobte, apareix sang sota la catifa i es destapen sospites a tort i
a dret. Tothom amaga coses. Tots són sospitosos!
Després, amb l’entrada del teatre, podreu gaudir al Foyer del
concert del grup Malacara & Wilson Band de Rhrytm&Blues,
gaudint a l’hora d’una cervesa per cortesia d’Estrella Damm.
Aforament limitat.
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Divendres,
27 d’abril
21.00 h

Durada:
50 minuts
Aforament:
120 localitats

Preu:
Gratuït (amb
invitació)

Invitació:
Pots venir a buscar
la teva a la taquilla
d’Els Costals en
l’horari habitual, o
bé enviant un correu
electrònic a
info@elscostals.cat

Diumenge,
6 de maig
18.00 h

Durada:
60 minuts
Idioma:
Català

Preu:
5€

Venda d’entrades:
15 minuts abans de
l’espectacle al mateix
Auditori
Organitza:
La Xarxa Castellbisbal

NITS A L’ESCENARI DANSA

TEATRE INFANTIL

El catalitzador d’aquesta proposta és la felicitat entesa com a
allò que representem i que té normes de comportament consensuades. Un solo de dansa que ens parla sobre la felicitat i sobre
la seva personificació, sobre aquelles imatges estereotipades
que relacionem directament amb estats d’eufòria i de benestar.

L’objectiu és clar: passar una bona estona. Dos personatges
intentaran sortir-se’n, dels entrebancs que ells mateixos es
busquen amb accions quotidianes, com pot ser seure en una
cadira, penjar una jaqueta o pintar un quadre. Un espectacle
de circ i pallasso, potent i amb moltes disciplines; la roda cyr,
malabars, pal xinès, manipulació d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. Un show familiar completament agradable
on gaudeixen tant els petits com els grans.

Molar
de Quim Bigas

Premi FAD 2017 a la creació emergent d’arts parateatrals, nominat als premis de la Crítica de les Art Escèniques 2016 i peça guanyadora de la Caravana de Tràilers del Festival Sismògraf 2015.
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Ni cap ni peus
Circ Vermut
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Divendres,
18 de maig
20.00 h

Repartiment:
Karen Gillian, The
Rock, Kevin Hart i
Jack Black

Preu*:
3 € anticipada
4 € taquilla *activitat
amb descompte
(entrades numerades)

Edat:
Pel•lícula recomanada
per a tots els públics

Durada:
119 minuts
Idioma:
Castellà

Diumenge,
3 de juny
10.00 h

Durada:
120 minuts

Lloc:
Av. Pau Casals, davant
de l’Escola Montserrat

Preu:
Gratuït fins emplenar
aforament

CINEMA D’ESTRENA

CIRC

El misteriós i mortífer joc, Jumanji reapareix vint anys després. És l’època actual i quatre adolescents s’introdueixen en
aquesta nova aventura, ara a partir d’un videojoc que serveix
com un portal a través de l’espai-temps. Un joc que no es pot
abandonar fins que acaba la partida.

A diferència d’altres circs, aquest no porta els artistes incorporats, sinó que busca, per allà on passa, tots aquells que vulguin convertir-se per un dia en els protagonistes. Sabeu què
hi trobareu? Cable de funambulisme, recorreguts d’equilibris,
educatius d’equilibrisme, equilibris, semiesferes, pedal-go,
hula-hoop, jocs de punteria, elements malabars i molt més.
Una opció genial per a tota la família!

Jumanji: Bienvenidos a la jungla
de Jake Kasdan

També hi podràs accedir amb les monedes que aconsegueixis del
Museu de la Pagesia, per més informació consulta la programació del
DIM d’enguany
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Taller de circ la Berta
Cia. Passabarret

I a continuació, a l’Auditori d’Els Costals, segueix gaudint de circ!
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Diumenge,
3 de juny
12.00 h
Preu:
Gratuït (amb
invitació)

Edat:
Espectacle recomanat
per a tots els públics
Durada:
60 minuts

Invitació:
Pots venir a buscar
la teva a la taquilla
d’Els Costals en
l’horari habitual, o
bé enviant un correu
electrònic a
info@elscostals.cat

CIRC

Tandarica Circus
Cia. Passabarret

No pots faltar a aquest
show! Cada funció pot ser
l’última! Textos i números
inversemblants per a un
espectacle de circ absurd i
amb un ritme trepidant.

Ells en diuen “retro-balkan-rock’n’roll circus” però, parlant en
plata, són només quatre pallassos bojos com un llum de ganxo
capaços de disparar-se una canonada a l’estómac o jugar amb
un llançador de ganivets amb una miopia severa... Són artistes
d’aquells que s’hi juguen la vida... i si no és la seva, que sigui
la d’algú del públic!
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ALTRES
ESDEVENIMENTS

Dissabte,
21 d’abril
Preu:
4 € (la recaptació íntegra es donarà a l’ONG
Proactiva Open Arms a
través de l’entitat local
Gent Solidària)

Divendres,
15 de juny
18.30 h
Preu:
Preu gratuït (fins
omplir aforament)

Mediterrània a prop
Concert solidari
Músics de Castellbisbal, més altres músics convidats per a l’ocasió, s’uneixen
per presentar-nos un concert per recaptar fons per a l’ONG. L’espectacle comptarà amb la participació de membres de
Proactiva Open Arms. #jotambéhiseré

2a Mostra del
Projecte Filma’t
Associació Méliès,
centres de secundària
El Projecte Filma’t es va presentar l’any
2017 al públic amb gran èxit de convocatòria i acollida. Enguany s’hi presentaran els curtmetratges realitzats pels
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Escola
Les Vinyes i l’Institut Castellbisbal durant el curs 2017-2018.
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ESCOLA
MUNICIPAL
DE MÚSICA
MIQUEL
BLANCH

Diumenge,
15 d’abril
12.00 h

Del 23 al
25 d’abril
18.00 h

Dissabte,
5 de maig
12.00 h

Dilluns, 21
i dimarts, 22
de maigig
17.30 h
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Intercanvi de cors
Un concert on participaran el Cor de
l’EMM M. Dolors Calvet de Vilafranca del
Penedès, la Coral Juvenil de l’EMM de
Premià de Mar, les corals d’EB2-4 i el Cor
Jove de l’EMM Miquel Blanch de Castellbisbal. Veniu a gaudir del cant coral!

Concerts de primavera
Tres dies de concert on actuaran cors,
formacions instrumentals grans, així
com els conjunts instrumentals i combos de l’Escola de Música, amb un repertori molt divers i divertit.

Intercanvi de conjunts
instrumentals
L’Escola de Música Miquel Blanch organitza, conjuntament amb l’Escola de
Música d’Esparreguera, un intercanvi de
conjunts instrumentals amb músiques
de diferents estils i textures.

Mostra de llenguatge
Us mostrem un format de concert diferent i especial, on el llenguatge musical
que fem a l’aula es transforma en un
esdeveniment visual i auditiu, en què
alumnes de l’Escola mostren el treball
del curs d’una manera divertida, amb
petits concerts utilitzant instruments de
percussió o el seu propi cos.
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Divendres,
1 de juny
20.00 h

Solistes en concert

12, 13, 14 i
18 de juny
17.00 h

Concert
d’instrumentistes

Un concert amb alumnes de nivell interpretatiu instrumental destacat. Un concert amb un format visual diferent, on el
públic i l’intèrpret comparteixen escenari i sensacions com no estem habituats a viure. No us perdeu aquests joves
intèrprets! Hi esteu tots convidats!

BIBLIOTECA
JOSEP MATEU
I MIRÓ

Una altra vegada, els alumnes de l’escola
tornen a fer una ”Marató” de concert, on
mostren el fruit de tot el cus, en la disciplina d’instrument individual. Seran
cinc dies de concerts on escoltarem tots
els instruments que a l’Escola podeu trobar. Veniu a veure el concert d’aquests
joves intèrprets que van des dels 6 anys
fins als...

Preu:
Gratuït (fins omplir aforament)

28

29

Dimarts,
6 de març
A les 19.00 h

XERRADA

Tenen sexe
els productes
alimentaris?
amb Marta Morillo,
dietista i nutricionista
Hi ha discriminació de gènere en les dietes i els productes alimentaris? Més enllà
de les quantitats, són diferents les necessitats que els aliments han de cobrir si
són consumits per homes o per dones?

Dissabte,
10 de març
A les 12.00 h
A partir de 4 anys

Dijous,
15 de març
A les 18.00 h
A partir de 4 anys

Conte ve... conte va!
amb Gates Gatunes
Una espiral formosa plena d’històries
que ens parlen de dones valentes i
homes dolços, de persones plenes
d’amor per la vida i per tot el que les
envolta. Persones com tu, que amb
petits actes van regirar el seu món.

Dissabte,
7 d’abril
A les 12.00 h
A partir de 4 anys

Dijous,
12 d’abril
A les 18.00 h
Infants de
4 a 9 anys
acompanyats de
les seves famílies
Cal inscripció
prèvia

TALLER FAMILIAR DE PASQUA

Ous decoratius
amb En Doina, animació sociocultural

CONTES MENUTS

Contes amb olor
de cel blau

amb Sherezade Bardají
Un viatge a través dels sentits amb pares,
mares i nadons.

HORA DEL CONTE

Crearem gallines decoratives que alhora
recreen l’ou característic de Pasqua. Utilitzarem goma-eva i altres materials.
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Dimecres,
21 de març
A les 17.30 h
Per a infants
de 0 a 3 anys

Del 17 d’abril
al 8 de maig

STORY TIME

Dragon Tales
amb La Minúscula
Hi ha dracs de tota mena: bons, fantàstics,
verds, ploraners, porucs, llaminers… Vine
a descobrir aquests animals fantàstics!
LABORATORI DE LECTURA

Quatre caixes i un
univers

a càrrec del personal
de la Biblioteca
Quatre caixes que afirmen no ser-ho.
Quatre colors que pinten el món. Una
sorpresa, temps per mirar i coses que
canvien fins a tornar a ser el que eren.
EXPOSICIÓ

Súper women,
Súper Inventors
de Sandra Uve

25 dones inventores, il•lustrades amb
aquarel•la i tinta xinesa.
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Dissabte,
21 d’abril
A les 12.00 h
A partir de 4 anys

HORA DEL CONTE:
ESPECIAL SANT JORDI

Bibliòfilus
amb Ruskus Patruskus

Dissabte,
19 de maig
A les 12.00 h

Un liguero, un espectro, un deseo obsesivo y un tango... Cuatro relatos atravesados por la pícara mirada de Eros.
Dimecres,
9 de maig
A les 17.30 h
Per a infants
de 0 a 3 anys

Del 17 de maig
al 7 de juny

CONTES MENUTS

A la voreta del mar
amb la Cia Patawa
Anirem al mar a buscar petxines i fer castells a la sorra. Ens banyarem i escoltarem
les cançons de les onades.
EXPOSICIÓ

S’ha escrit un crim
Consell Català del
Llibre Infantil i Juvenil
Qui s’hi apropa troba casos misteriosos,
coneix detectius i descobreix els culpables o els innocents de cada cas.
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amb Nona Umbert

Espectacle de contes per parlar i gaudir
de la diversitat familiar, amb respecte i
estimació, sense pors ni prejudicis.

CONTES ERÒTICS PER A ADULTS:
ESPECIAL SANT JORDI

Las Travesuras
de Eros
amb Sandra Rossi

Tots nosaltres

Cia. Fes-t’ho com vulguis

Teatre, màgia i titelles. Els infants descobriran la fantasia dels contes i la màgia
que s’amaga dins els llibres d’encanteris.
Dijous,
26 d’abril
A les 19.00 h
Espectacle per a
majors de 18 anys

HORA DEL CONTE ESPECIAL:
DIVERSITAT AFECTIVA

Dijous,
31 de maig
A les 18.00 h
Infants de
4 a 9 anys
acompanyats
de les seves
famílies
Cal inscripció
prèvia

Dissabte,
9 de juny
A les 12.00 h
Per a infants a
partir de 4 anys

LABORATORI DE LECTURA

Avui és un bon dia
per canviar el món
a càrrec del personal
de la Biblioteca
Atenció! Tots aquells que creguin que
viure en un món millor és possible queden convocats a la plaça central. Des
d’allà s’analitzaran realitats diverses i
decidirem com podem actuar per embellir el nostre entorn.
HORA DEL CONTE

En BUM i el tresor
del pirata

a càrrec de la
Companyia Homenots
En Bum és un elefant que una nit s’assabenta que a la platja de la Mitja Lluna hi
ha un tresor amagat. Ell i els seus amics
intentaran trobar-lo. Se’n sortiran?
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EXPOSICIÓ
Dues dones,
dues mirades
Dues artistes, dues dones, exposen la seva
obra gràfica.
Flavita Banana, vinyetista, il·lustradora
i dibuixant. Barcelona 1987. Col·labora
setmanalment amb la revista S Moda i
mensualment amb Orgullo y Satisfacción, El Salto i Revista Mongolia.
Mariona Benaiges Pecanins ens presenta Converses en silenci. Martorell
1997. És estudiant d’arts i disseny a l’escola Massana.
Del 5 de març
al 8 d’abril
Sala d’exposicions
d’Els Costals

Mariona
Benaiges Pecanins
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Horari d’obertura:
dissabtes de
10.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 20.00 h
diumenges i festius
de 10.00 a 14.00 h
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EXPOSICIÓ

Del 5 de març
al 8 d’abril
Foyer de baix
d’Els Costals

EXPOSICIÓ

Del 20 d’abril
al 18 de juny
Foyer de l’Auditori
d’Els Costals

Dones de ciència

45 anys de l’Elenc

Estudis recents sobre gènere i ciència revelen encara una discriminació envers les dones en les institucions d’investigació
científica i tècnica, tant públiques com privades. Si això passa al segle XXI, no costa d’imaginar la situació que van viure
les nostres antecessores en un àmbit com el de la ciència i la
tecnologia que els era totalment hostil. Les dones a les quals
retem homenatge en aquesta exposició van haver de lluitar
no només per elles, sinó també per obrir el camí de la integració al món científic d’altres dones, camí que encara avui
resta pendent en la construcció d’una nova cultura on no podem oblidar el paper que les dones juguen en el terreny del
coneixement i les noves tecnologies.

Elenc i teatre a Castellbisbal han estat estretament lligats des
de fa ja molts anys. Si vols saber més sobre la nostra història,
vine a Els Costals.

Horari
d’obertura:
Tots els dies que
hi hagi espectacle
a l’Auditori o
prèvia sol·licitud
al telèfon
937 720 055
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Inauguració:
divendres,
20 d’abril a les
19.00 h

Horari
d’obertura:
Tots els dies que
hi hagi espectacle
a l’Auditori
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EXPOSICIÓ
ARADA_40
Per Sant Jordi del 1978, en una paradeta a
la Plaça i a la Llibreria Mateu, es va oferir
als veïns per primera vegada l’Arada, la
revista de Castellbisbal.
Ara, doncs, es compleix el 40è aniversari
d’aquell fet insòlit. Els artífexs d’aquella
iniciativa i el Departament de Cultura
preparen una exposició commemorativa
a la Sala d’Els Costals, que es vol presentar per Sant Jordi, aquest 23 d’abril vinent del 2018.
Del 23 d’abril
al 27 de maig
Sala d’exposicions d’Els Costals
Vine el 25 de maig a les 19.00 h, que et
presentarem el nostre Espai en blanc.
Per més informació estigués atent a les
xarxes de cultura.

Inauguració:
Diumenge,
22 d’abril
a les 19.00 h

Horari d’obertura:
dissabtes de
10.00 a 14.00 h i
de 17.00 a 20.00 h
diumenges i festius
de 10.00 a 14.00 h
39

EXPOSICIÓ
Encara hi som a temps
Melodia visual 2018
Enguany celebrem el 10è aniversari de
la primera exposició que Moments va fer
de la Melodia Visual i que és va dedicar
al medi ambient amb la cançó Pare de
Joan Manuel Serrat. I ho farem igual que
aleshores, aquesta vegada amb la col·
laboració de l’Escola de Música amb la
cançó Pare i del col·legi Mare de Déu de
Montserrat, ja que, enguany, el tema de
treball dels alumnes és el medi ambient.
Del 8 de juny
a l’1 de juliol
Sala d’exposicions d’Els Costals
Vine el 29 de juny a les 19.00 h, que et
presentarem el nostre Espai en blanc.
Per a més informació, estigues atent a les
xarxes de Cultura!

Inauguració:
divendres,
8 de juny
a les 20.00 h
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Horari d’obertura:
dissabtes de
10.00 a 14.00 h i
de 17.00 a 20.00 h
diumenges i festius
de 10.00 a 14.00 h

INFORMACIÓ
PRÀCTICA

DESCOMPTES
L’Auditori, per a les produccions de 3/4 € i 6/8 €, ofereix
preus reduïts a*:
• Carnet de la gent gran de
Castellbisbal
• Famílies nombroses i
monoparentals
• Estudiants de l’Escola de
Música
• Estudiants de l’Espai
d’Adults
• Carnet Jove de Castellbisbal

VENDA D’ENTRADES

REGALA CULTURA

• A www.elscostals.cat
a partir del dia 7 de març.

Vols regalar entrades d’espectacles?

• Anticipada: a partir del dia
7 de març, de dilluns a divendres, de 9.00 a 12.00 hores a
la recepció d’Els Costals, (av.
Pau Casals, 16).

Només ens ho has de dir i
nosaltres –previ pagamentles fem arribar per correu
electrònic o correu postal.

• En cas que en quedin, una
hora abans de l’espectacle es podran comprar les
entrades a la recepció d’Els
Costals.
• En cas d’exhaurir-se entrades d’espectacles, aquests
horaris poden variar.
• Hi ha espectacles en els
quals la venda d’entrades té
un funcionament diferent;
fixeu-vos-hi en la pàgina
corresponent.
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• Alumnes de català per a
adults
• Participants en el programa
del Voluntariat per la
Llengua
• Aturats de llarga durada
• Persones amb discapacitat
i l’acompanyant
Consulta els diferents
descomptes en el moment
d’adquirir l’entrada.
*Cal mostrar els documents que
acreditin l’especificitat.

NOTES
• Aforament: 384 localitats
• 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.
• Recordeu-vos de silenciar
els telèfons mòbils abans
de l’inici de l’espectacle.
• Per a més informació i tramitació de reserves, podeu
contactar amb el Departament de Cultura a
info@elscostals.cat o bé
trucant al 93 772 38 83 de
dilluns a divendres de 9.00
a 12.00 h.
• Els dies d’espectacle es
podrà fer ús de l’aparcament
de l’Auditori. Obrirà una hora
abans de l’espectacle i es
tancarà mitja hora després
que acabi. La tarifa vigent
(1€ per ½ dia i 2€ el dia sencer) es mantindrà en l’horari
establert: de 7.00 a 21.00 h
de dilluns a divendres, i dissabtes de 8.00 a 14.00 h.
• L’organització es reserva el
dret de variar o modificar
la programació per causes
que ho justifiquin. Si algun
espectacle no es pogués fer
en les dates programades i
no fos possible programar-lo,
es retornarà l’import de l’entrada o es canviarà per una
entrada d’un altre espectacle.
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ORGANITZA:

HI PARTICIPA:

HI COL·LABORA:

Venda d’entrades, tota la programació i exposicions a:

Els Costals / Av. Pau Casals, 16 / 08755 Castellbisbal / Tel. 93 772 38 83
info@elscostals.cat / www.elscostals.cat

