Programació cultural
Octubre 2017-gener 2018

Teatre · dansa · Música · audiovisuals · conferències
exposicions · arts visuals · activitats · públic familiar

Venda i reserva d’entrades

Teatre i dansA

Música
Reserva online a
centresculturals.santcugat.cat i
aconsegueix descomptes.

11 -15

Rebràs la confirmació i tota la informació
via correu electrònic.

%
Les entrades i/o invitacions es podran adquirir una
hora abans de l’inici de la funció, al vestíbul del
centre cultural corresponent.

4 -10

Tria el teu descompte i presenta l’acreditació
corresponent:
20% famílies nombroses
20% famílies monoparentals
10% T-Jove

Públic FAMILIAR

16 -18

Conferències

19 -21

Audiovisuals

22 -23

Exposicions i arts visuals

24 -25

ESPECTACLE
OFFTA
Aquestes entrades segueixen el funcionament del
Teatre Auditori i es poden comprar anticipadament a
través del web tasantcugat.cat.

Es poden fer reserves fins al divendres a les 15 h
Si l’espectacle està programat entre setmana, es podran reservar les entrades fins a
les 15 h del mateix dia de la funció.
Màxim 6 entrades per persona i/o correu electrònic enviat.
Els infants de 0-3 anys no han de pagar entrada, sempre que no ocupin seient o que
l’espectacle no estigui especialment programat per a aquesta franja d’edat.

Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

27 Octubre

4 Novembre

11 i 12 NOVEMBRE

ESTADO DE EXILIO, amb Cia. La Tacones

INTENSO, amb la Cia.
Francisco Lorza

Aquí no paga ni Déu,
de Dario Fo, amb Fila Zero

InTenso, és un solo de teatre, dansa i veu, amb
música en directe.
InTenso és una posada en escena minimalista,
en què la dansa, el teatre, la música i la veu es
fonen en una única expressió artística i creativa,
en què ens submergirem en un oceà d’emocions, sensacions i expressions que surten de
l’ànima, amb què se’ns convidarà a reflexionar
del perquè i el per a què de l’existència,
de la importància de retornar a allò natural: a
la mare terra, a deixar-nos anar d’allò que no
es mou i que no canvia, a reivindicar-nos en allò
autèntic.

Crisi, atur, acomiadaments, pujada de preus,
baixada i congelació de sous, mobilitat laboral,
retallades sanitàries, indignació, repressió
policial, repressió religiosa, desnonaments, lluites
sindicals... Divertit vodevil polític, escrit pel Nobel
Dario Fo el 1973, en plena crisi del petroli. L’obra
parla dels ciutadans indignats, concretament
dues mestresses de casa que han decidit
practicar la desobediència civil robant menjar als
supermercats que apugen els preus sense parar
en plena crisi econòmica.

TEATRE i DANSA

Estado de exilio és una peça de dansa de creació col·lectiva, dirigida per Ana Pérez, a partir dels
poemes de Cristina Peri Rossi, amb essència flamenca i molta experimentació.
De la impotència i covardia davant de tot el que està passant a les nostres fronteres, va sorgir...
… la necessitat de crear una peça.
… la necessitat de transmetre i comunicar el nostre exili d’una manera poètica i honesta.
… la necessitat de compartir la nostra veritat mitjançant l’experimentació i la creació.
… la necessitat de, a partir del codi flamenc, fer allò que sabem fer per aportar el nostre petit gra
de sorra a aquesta situació absurda…
... la necessitat de ballar contundentment.

4

Direcció i composició: Ana Pérez
Ballarines: Mar Sorolla, Marta Royo, Marta Sellart, Mariana Mier, Gemma Benet, Verónica Blázquez,
Sílvia Alberch, Neus Bielsa i Laura Rueda.
Ajudant de direcció: Marta Garcia
Disseny de la il·luminació: Andreu Banús
Vestuari: Mireia Grau
Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 50 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Dissabte, a les 21 h

Dissabte i diumenge, a les 21 h i a les 19 h

Direcció i execució: Francisco Lorza
Música: Roberto Faenzi (bateria i percussió),
Àngel Zapata (percussions menors)
Assistent de direcció: Núria Rossy

Autor: Dario Fo
Direcció: Pere Royo
Intèrprets: Tina Labrador, Ferran de Juan, Pere
Royo, M. Carme Latorre, Montse Maranges, Mònica
Canalda, Pilar Andrés i Anna Cadafalch
Escenografia: Santi Salido i Josep Bisbal

Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 50 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 1 h 30 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

TEATRE i DANSA

Divendres, a les 21 h
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25 NOVEMBRE
Dissabte, a les 21 h

ESPECTACLE
OFFTA

CELEBRACIONS. Res a
celebrar, de Joan Codina i

TEATRE i DANSA

Núria Segura
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La vida és una celebració constant: una celebració àcida i amarga. Celebracions és una obra
d’escenes independents, on els personatges que
hi apareixen o bé tenen alguna cosa a festejar
o bé es veuen immersos en una circumstància
festiva. Assistim a diferents tipus de commemoracions durant un any. Ells, ridículs i patètics,
treuen el pitjor que porten dins, el pitjor que tots
portem dins.
Autor: Joan Codina i Núria Segura
Direcció: Hugo Guzman
Dramatúrgia: Joan Codina
Intèrpets: Òscar Ros, Sergi Aguilera, Aleyda Puerto,
Noe García, Maria Escalé, Manuel Zaguirre,
Elisabeth Vila, Raquel Fresno, Carlos Moreno
i Paula Bou
Preu únic: 10 €
Durada: 1 h 20 minuts
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora
abans de la funció al Teatre de Mira-sol

Teatre de MIRA-SOL

Teatre de MIRA-SOL

2 DESEMBRE

13 GENER

Dissabte, a les 21 h

Dissabte, a les 21 h

CALIU, amb CabareTap

FAIRFLY, amb La Calòrica

La companyia CabareTap us convida a deambular pel món imaginari de Caliu, un cabaret
culinari visual i atípic amb el claqué com a ingredient principal. Les protagonistes juguen amb el
moviment, els sabors i les sonoritats i transporten els seus ritmes entre fogons, mercats, festes
i somnis.
La nostra carta de temporada, a punt per
degustar amb tots vostès!

Quatre amics intenten organitzar-se després que l’empresa on treballen els comuniqui l’obertura
d’un ERO. La primera idea és lluitar per defensar els seus llocs de feina, és clar. Però, de quina
manera? I de què servirà? Realment val la pena lluitar per aquesta feina? ¿No seria millor que ho
deixessin estar i intentessin convertir en realitat aquella brillant idea que van tenir anys enrere? En
un intent desesperat de maquillar les xifres de l’atur i acabar definitivament amb la consciència
de classe, govern i mercat s’han unit per intentar demostrar que la nostra falta de “cultura
emprenedora” fa que la nostra vida professional sigui precària, infeliç i insatisfactòria. Per això,
mentre es liberalitzen els acomiadaments i es retallen els drets laborals, proliferen les campanyes
d’ajut a les start-ups i els eslògans motivacionals com: “Surt a complir el teu somni” o “Sigues el teu
propi cap”.

Creació, coreografia i execució: Isabel Lasa, Cristina
Llevat i Alexandra Dufour

Dramatúrgia: Joan Yago
Direcció: Israel Solà
Intèrprets: Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher i Vanessa Segura
Preu únic: 10 €
Durada: 1 h 25 minuts
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans de la funció al Teatre de Mira-sol

Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 50 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

ESPECTACLE
OFFTA

TEATRE i DANSA

Teatre de MIRA-SOL
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Teatre de MIRA-SOL

19, 20 i 21 GENER

26 GENER

Divendres i dissabte, a les 21 h
Diumenge a les 19 h

LISÍSTRATA,

TEATRE i DANSA

amb Les Xandrines
A Lisístrata el magnífic Aristòfanes (segle V aC)
planteja una situació hilarant al cent per cent: els
homes, permanentment en guerra, no paren de
destruir ciutats, països i el món sencer; les dones,
però, n’estan fartes, i pretenen acabar amb tanta
destrucció d’una manera dràstica, definitiva i
sobretot original: fent una vaga de sexe.
Tant de bo tots els governants del nostre món
actual tampoc poguessin tenir cap “alegria
de pardalet” fins que no firmessin una pau
definitiva!
Una Lisístrata actualitzada, “axandrinada”, i molt
musical.

Divendres, a les 21 h

ROMEO y JULIETA, una
mirada distinta, amb

Antzoki Teatteri

La versió ofereix una mirada diferent, ja que
l’amor impossible no té lloc únicament entre
persones belles i envejables. L’amor passa
i ho fa per totes les vides; l’amor no entén
absolutament de res: ni de gènere, ni de raça, ni
de religió, ni de capacitat o discapacitat.
Què passa quan Romeu i Julieta són dues
persones joves amb discapacitat intel·lectual?
L’última tarda abans de la festa de Carnestoltes,
la Tea i la seva germana Julieta aniran a la
botiga de màscares de la senyora Montesco.
Allà, Romeu i Julieta es coneixeran.

Autor: Aristòfanes
Direcció i adaptació: Roger Cònsul
Intèrprets: Les Xandrines, amb la col·laboració especial
de Roger Cònsul

Direcció i dramatúrgia: Tony Casla
Interpretació: Cristina Vallribera, Enric Pera, Júlia
Ferré, Sela Conde i Elisabeth Quevedo

Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 1 h 30 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Entrada amb reserva: 5 € / Entrada a taquilla: 8 €
Durada: 60 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Festival nacional de poesia
A Sant Cugat

CASA DE CULTURA

20 OCTUBRE

Divendres, a les 21 h

EL LLEÓ DE L’ATENEU
Àngel Guimerà va publicar dos reculls de poesia: un,
el 1887; i l’altre, el 1920. Quatre anys després de la
publicació del seu segon volum, va morir.
Ignasi Roda presenta 10 cançons originals sobre
poemes d’Àngel Guimerà i una versió del “Som
i serem”, del mateix Guimerà, musicat com a
sardana per Enric Morera.
Amb: Mone Teruel i Ignasi Roda
Arranjaments: Pep Pladellorens i Albert Teruel
Durada: 60 minuts

CASAL TORREBLANCA

4 NOVEMBRE

Dissabte, a les 19 h

TEATRE i DANSA

Teatre de MIRA-SOL

ELS JOVES DIUEN #POESIA
La poesia ben dita, ben compresa i ben recitada
no és només en mans d’experts, sinó que, en
aquest cas, permetem que els joves l’entenguin i
la transmetin des de les seves emocions, des del
seu intern més profund. Ells tenen molt a dir. I
nosaltres molt a sentir. Un acte per sorprendre i
emocionar a tot aquell qui estimi la poesia.
Amb: Grup d’alumnes adolescents dels Tallers de
Teatre Sílvia Servan i la participació de Jaume Coll
Direcció: Marta Uxan
Organitza: Tallers de Teatre Sílvia Servan
Durada: 50 minuts

Entrada gratuïta. Aforament limitat
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat
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Teatre de Mira-SOL

CICLE VERMUT & SWING

El tercer diumenge de mes, de 12 a 14.30 h

22 DESEMBRE
plaça de can quitèria

Divendres, a les 21 h

MEMÒRIES D’UN PAÍS, concert de Nadal amb

La plaça de Can Quitèria s’omple de swing per quart any consecutiu.
Si sou novells, no patiu, els balladors de Fem Lindy us ensenyaran els passos més ballables i seleccionaran
els millors temes musicals i, com a mínim, un cop al trimestre podreu gaudir ballant amb música en
directe.

TEATRE i DANSA

Anoteu les dates:
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15 d’octubre (música en directe)
19 de novembre
17 de desembre (música en directe)
21 de gener
Ho organitza: Fem Lindy

Hi col·labora: La Vermuteria

Neus Mar, Emilio Sánchez i Pep Rius

Compartim una llengua, una història, una cultura i una terra. Són sentiments que ens uneixen
malgrat que tots puguem tenir diferents orígens, ideologies i sensibilitats. Però no s’entendria el
vincle a un país sense la música. Quan una cançó esdevé un clàssic, tot i que al darrere hi ha un
compositor i un intèrpret, passa a ser una part més del poble. I és que no s’entendria la història
de cap poble sense una banda sonora pròpia. Gaudim de grans autors com els que formen part
d’aquest disc. No cal que descobrim, ara, Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet,
Jaume Sisa, Joan Isaac o Ramon Muntaner…
Ho organitza: Associació de Veïns de Sant Joan de Mira-sol

Entrada gratuïta. Aforament limitat
Durada: 60 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

MÚSICA

Vine a ballar swing a la plaça!
Segur que sou pocs els qui encara no ho heu provat. Ara és l’hora!
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CICLE la Pua en directe

Entrada gratuïta
Aforament limitat

20 OCTUBRE

15 DESEMBRE

Divendres, a les 23 h

Divendres, a les 23 h

Una formació de cantant, acompanyada
de quatre saxos, que interpreta músiques
tradicionals catalanes i de cultures hispanoamericanes de la Península Ibèrica. Aquesta
proposta busca una reinterpretació actual i
molt personal de cada un dels temes a partir
dels nous timbres i sonoritats que ofereix
aquest format inèdit.

Duet acústic inspirat en un estil pop-jazz/
mediterrani. Amb el seu primer EP, volen
apropar i compartir les seves cançons a
tothom perquè les senti seves. I, per donar
intensitat i color al seu treball, amplien el
format a banda amb l’Òscar Garrobé al
baix i el Roger Martínez a la percussió.

Anna Ferrer (veu), Elena León (saxo soprano),
Marina Vallet (saxo alt), Marcus Gibert (saxo
tenor) i Núria Brull (saxo baríton)

10 NOVEMBRE

Eva Kaué (veu) , Xavi Ricka (guitarra), Òscar
Garrobé (baix) i Roger Martínez (percussió i
bateria)

12 GENER

Divendres, a les 23 h

Divendres, a les 23 h

Un projecte musical que ha nascut de la
unió de cinc persones. Dues veus i el so
acústic del contrabaix i la guitarra creen
harmonies que caminen al ritme de la
percussió tot canviant cançons d’autors
d’arreu cap al reggae acústic amb tocs de
funky, jazz, pop i bossa nova, entre d’altres.

La banda neix el 2010, quan Juanjo “Jota”
(vocal) i l’Àlex “Cifu” (guitarra elèctrica) es
plantegen crear un projecte artístic capaç
de fusionar les lletres del rap amb els ritmes del metal. S’acaba de configurar amb
les incorporacions d’en Joao Neto (baix
elèctric) i Héctor Aguirrebeña (bateria),
que doten de més força la formació sobre
l’escenari.

ITZIPA

Anna Jané (veu i clarinet), Clara Sorolla
(veu i flauta travessera), Enric Solé (contrabaix),
Jordi Pulpillo (guitarra) i Ferran Izquierdo (bateria i
percussió)
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KAUÉ & RICKA

MÚSICA

MÚSICA

A L’AIRE

Casal Torreblanca

GREENERS

Juanjo Carrasco (veu), Alex Cifuentes
(guitarra elèctrica), Joao Neto (baix) i
Héctor Aguirrebeña (bateria)
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Cicle de música al MUT
Cada dijous, a les 21 h

Dia 14, JUAN DE DIEGO & ABEL BOQUERA

Funky-jazz groove
Juan de Diego (trompeta), Abel Boquera (hammond)

Dia 21, MAGALÍ SARE & MANEL FORTIÀ
Cançó jazz
Magalí Sare (veu), Manel Fortià (contrabaix)

Dia 28, MISS LOOPITA AND ME
Livelooping chillout
Carlos Pérez (guitarra i loops)

MÚSICA

OCTUBRE
Dia 5, VEIL

DIA 23, MERITXELL NEDDERMANN & CO.
Indie-soul
Meritxell Neddermann (veu i teclat)

Cançó d’autor pop-rock-flamenco
Raúl Pulido (veu i guitarra espanyola), Pol Barbé (baix
elèctric), Juan Rucu (cajón flamenco)

DESEMBRE
Dia 7, PERE MARTÍNEZ & MAX VILLAVECCHIA
Flamenco
Pere Martínez (veu), Max Villavecchia (teclat)

Dia 14, ALATI

DIA 19, CRISTIAN SEGURA &
RAFAEL PALOMARES

Dia 21, MATHILDE TOUSSAINT &
SERGI SIRVENT

Tango, músiques del món i improvisació
Núria Balcells (violí), Anatol Eremciuc (acordió cromàtic)

NOVEMBRE
DIA 2, FERRAN SAVALL & JORDI GASPAR

Músiques del món, cançó popular i improvisació
Ferran Savall (veu i guitarra espanyola), Jordi Gaspar
(baix acústic)

DIA 9, SELMA COLL & LUCAS DELGADO
Música d’autor, folk
Selma Coll (veu), Lucas Delgado (teclat)

Jazz, blues, gospel
Matilde Toussaint (veu), Sergi Sirvent (teclat)

GENER
DIA 11, CLARA PEYA

Improvisació jazz-pop
Clara Peya (piano acústic)

DIA 18, 3 LONELY MEN

Bandes sonores de pel·lícules
Augusto Serrano (guitarra elèctrica), Oriol Hernández
(baix elèctric), Jordi Pascual (bateria)

DIA 25, OLD BIT

Jazz experimental
Alba Cayuela (veu i loops), Jordi Solé (guitarra elèctrica
i loops)
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En aquest cicle, podem trobar gent de tots els àmbits, relacionada amb la cultura del nostre país i
amb ganes de compartir i aprendre. Podeu expressar el que sentiu i el que sabeu fer a través de la
música la dansa, el cant, la glosa i totes les arts que vulgueu.
No hi faltarà el so dels nostres instruments tradicionals, ni els cants del nostres avis ni els licors més
fins de la nostra terra.
Vine a tocar, cantar o ballar. Porta el teu instrument i improvisa!
Demana’ns el repertori a emtsc@emtsc.cat
Anoteu les dates:

DIA 16, TWO ROADS

Soul
Pol Cardona (veu i guitarra), Cristian ‘Miliu’ (baix
elèctric)

Un punt de trobada és l’acte de reunir un grup de persones d’àmbits molt diferents i
compartir moments, coneixements, música, poesia i dansa a través del llegat de la cultura
popular catalana en format jam-session.

Dia 30, RAÚL PULIDO TRIO

Jazz, música mediterrània
Lucia Fumero (teclat), Joan Sardans (violí), Ignacio
Sabadell (contrabaix), Iñaki de la Linde (percussió)

Dia 26, DE VELLUT

Casal Torreblanca

Dissabtes, a les 22 h

Pop-folk
Txell Prada (veu), Albert Solà (guitarra acústica)

Flamenco fusió
Cristian Segura (veu i guitarra espanyola)
Rafael Palomares (flauta travessera)

punts de trobadA

MÚSICA

SETEMBRE

Casal Torreblanca

Entrada gratuïta
Propostes i programació: mut@gmail.com
Col·labora: La Pua i JazzEnViu

21 d’octubre
11 de novembre
16 de desembre

Ho organitza: Escola de Música Tradicional de Sant Cugat (EMTSC)
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15 OCTUBRE

Diumenge, a les 12 h

MAURE EL DINOSAURE,

PÚBLIC FAMILIAR

amb la Cia. Teatre Nu
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La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja.
En Maure és un dinosaure blau, gros i de punxes
blanques. Són amics inseparables. Comparteixen
jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina
sense en Maure? I en Maure, sense la Martina?
Esperem que no s’hagin de separar mai. Però… i
si un dia ho haguessin de fer...? Gaudiu dels jocs i
les aventures de la Martina i el seu gran amic en
Maure, el dinosaure.
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Actors: Francesc Mas i Maria Hervàs
Música: Oriol Canals i Dani Ferrer

ESPECTACLE
OFFTA
Edat recomanada: + de 3 anys
Preu únic: 6 €
Durada: 50 minuts
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans
de la funció al Teatre de Mira-sol

CASAL LES PLANES

TEATRE DE MIRA-SOL

Diumenge, a les 12 h

Diumenge, a les 16.30 h i a les 18 h

22 OCTUBRE

CARRETÓ DE CONTES,
amb Festuc teatre

Tots aquells contes que volen pel nostre cap
els hem posat dins d’un carretó, i camina que
caminaràs, els farem arribar fins a Les Planes, per
a tots aquells que vulguin pujar al nostre carretó i
endinsar-se al paradís dels somnis.
La nostra protagonista, la Rodoneta, viu aquí
dins, dins d’aquest carretó i vol que tothom conegui la seva història. La història d’una formiga
que no sabia fer-se gran. Un viatge al món dels
insectes, escarabats, vespes, aranyes, libèl·lules
i moltes altres bestioles que ajudaran la nostra
protagonista a trobar el seu camí.
Direcció: Pere Pàmpols
Adaptació del text: Íngrid Teixidor
Intèrprets: Íngrid Teixidor, Pere Pàmpols
Direcció musical: Franki Moreno, Jordi Torras
Titelles i disseny escenografia: Joan Pena
Edat recomanada: + 2 anys
Entrada amb reserva: 4 € / Entrada a taquilla: 6 €
Durada: 50 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

19 NOVEMBRE

A GRUTA DA GARGANTA, amb Cia. La Casa Incierta
A vegades els nadons semblen estranys als ulls dels adults... Però, què comparteixen mares, pares i
infants? Doncs, des dels nostres pulmons de nounat, guardem al fons de la nostra gola l’aire de la
primera inspiració, que perdura allà durant tota la vida, en cada una de les nostres respiracions fins a
l’última exhalació.
L’obra A gruta da garganta és un cant poètic sobre els llaços invisibles entre els éssers humans, el
cordó umbilical que ens guia pels camins obscurs de la vida, com un misteriós fil d’Ariadna.
A partir de la gola, riem, plorem, cridem i cantem...; adults i nadons hi compartim l’aire de cada
respiració.
Dramatúrgia i direcció: Carlos Laredo
Intèrprets: Aida Kellen i Clarice Cardell
Pianista, direcció i composició musical: Mikhail Studyonov

Edat recomanada: 0 a 5 anys
Preu únic: 6 €
Durada: 35 minuts
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans
de la funció al Teatre de Mira-sol

ESPECTACLE
OFFTA
Companyia Internacional

PÚBLIC FAMILIAR

Teatre de MIRA-SOL
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TEATRE DE MIRA-SOL

TEATRE DE MIRA-SOL

Diumenge, a les 12 h

Dimecres i dissabte, a les 19 h

AI RATETA, RATETA, amb El

ELS PASTORETS

Replà

PÚBLIC FAMILIAR

Musical del conte La rateta presumida.
Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada i avorrida que tothom
expliqués el seu conte de la mateixa manera.
Un dia va prendre la decisió de declarar-se en
vaga indefinida. Què va passar? Doncs vet aquí
un gos, vet aquí un gat, que aquest conte ha
canviat.
Autoria i direcció: Joan Sors
Intèrprets: Jèssica Martín, Cristina Codina i
Ferran Enfedaque

20 i 23 DESEMBRE

Al Museu del Monestir de Sant Cugat, a les 20 h

Un any més esperant repetir l’èxit.
L’entitat teatral Mira-sol Teatre treballa des del
mes d’octubre amb infants de Sant Cugat per
oferir-vos, durant les vacances de Nadal, aquesta
representació dels pastorets de Josep Maria Folch
i Torres: les intrèpides aventures d’en Lluquet i en
Rovelló enfrontant-se a les fúries de l’infern, les
calderes d’en Pere Botero…

Ho organitza: Mira-sol Teatre

ESPECTACLE
OFFTA
Edat recomanada: + 4 anys
Preu únic: 6 €
Durada: 50 minuts
Venda d’entrades a tasantcugat.cat i una hora abans
de la funció al Teatre de Mira-sol

Cicle de conferències Cosmos i Vida

Edat recomanada: + 4 anys
Entrada gratuïta. Aforament limitat
Durada: 90 minuts
Reserva d’entrades a centresculturals.santcugat.cat

Dimarts, 14 de novembre
Geo-enginyeria del clima: com la ciència-ficció esdevé realitat
Dr. Antoni Rossell

Dijous, 5 d’octubre
Pintura i temps
Dr. Javier Tejada Palacios
Dijous, 19 d’octubre
La naturalesa de la misteriosa energia fosca,
que comprèn el 70% de la matèria-energia
de l’univers
Dr. Ramon Miquel Pasqual
Dijous, 26 d’octubre
Els FGC: del passat al futur
Sr. Santiago Montero
Dijous, 2 de novembre
Com sabem que els altres tenen una ment
com la nostra? Teoria de les altres ments i
l’alteritat
Dr. Gabriel Fernández Borsot
Dijous, 9 de novembre
Computació quàntica
Dr. José Ignacio Latorre

Dijous, 16 de novembre
Aigua, forma mida i condrites carbonàcies
abonant l’origen de la vida a la Terra
Dr. Josep M. Trigo
Dijous, 23 de novembre
Agua-energia-seguretat alimentària: el
canvi climàtic
Dr. Rafael Rodríguez

CONFERÈNCIES

3 DESEMBRE

Dimarts, 28 de novembre
Monarquia i esoterisme
Sr. Francesc Carol
Dijous, 30 de novembre
Els cúmuls estel·lars
Dra. Carme Jordi
Dijous, 18 de gener
Importància del magnetisme a la Terra:
conceptes bàsics i aplicacions
Dr. Jordi Sort

18

Organitza: Associació Astronòmica
Sant Cugat-Valldoreix

Entrada gratuïta

Claustre del Monestir, Plaça de l’Om, 1, 08172 Sant Cugat

19

Cicle de conferències al xalet negre

Entrada gratuïta
Organitza: Associació Cultural de Sant Cugat

PARLEM DE LITERATURA

L’ÒPERA DEL NOSTRE RECORD

GENIS DE LA NOSTRA PINTURA

HISTÒRIA ETERNA

4 D’OCTUBRE

18 D’OCTUBRE

22 DE NOVEMBRE

13 DE DESEMBRE

Llegir no és un acte passiu, tot el contrari, és
un acte creatiu en què el lector interpreta
l’obra de l’escriptor. Saber llegir bé és difícil,
però dona satisfaccions immenses. No cal
llegir molt, sinó a poc a poc i submergint-se
en el text.

L’elaborada orquestració de Puccini, així com
algunes de les àries més sublims del compositor de Lucca, converteixen Tosca en un
espectacle de música meravellosa, que ens
atrapa des del primer moment.

Doménikos Theotocópoulos, conegut com
El Greco, ha estat un dels artistes cabdals
de la història de l’art del segle XVI. Va arribar a Madrid, i després a Toledo, on va crear
una obra extraordinària d’una força gens
habitual i amb una personalitat sorprenent.

El 1517 Martin Luther va penjar les seves conegudes 95 tesis a l’església de Wittenberg,
en què denunciava la corrupció de l’Església
catòlica. D’aquesta manera, es donava inici
a un conflicte que durant dècades sacsejaria
tot Europa. La revolució que va desencadenar no fou únicament religiosa, sinó també
política i social i, fins i tot, enconòmica.

TOSCA
Conferenciant: Francesc Lozano, professor
d’ESADE i musicòleg

EL GRECO
Conferenciant: Carolina Camanyes,
doctora en Belles Arts

CONFERÈNCIES

L’ofici d’escriure
Conferenciant: Isabel Clara-Simó, escriptora
i periodista

XALET NEGRE

Cinc-cents anys de Luther
Conferenciant: Edgar Straehle, doctor en
Filosofia i Història

10 DE GENER

Roma: de la República a l’Imperi
Conferenciant Felipe J. de Vicente,
catedràtic d’Història
La civilització romana s’inicia en una ciutat
- estat, Roma, que durant segles edifica un
sistema institucional que els du a una evolució política i social primer republicana, però
que evoluciona cap a un poder centralitzat
i personal, l’Imperi , que perdurarà durant
alguns segles.

CONFERÈNCIES

Els dimecres, a les 18 h

24 GENER

La caiguda de l’Imperi Romà
d’Occident
Conferenciant: Edgar Straehle, doctor en
Filosofía i Historia
8 DE NOVEMBRE

29 DE NOVEMBRE

Aquesta òpera verdiana, de caire magnànim,
ens transporta al segle XVI i ens submergeix
en la tortuosa i desgraciada vida de Carles, fill
de Felip II. Els cors, els concertants, els duets i
les àries són d’una bellesa que ens transporta
ràpidament al cor d’aquesta obra mestra.

Bartolomé Esteban Murillo neix a Sevilla el
1618. Va ser un gran artista admirat i famós en el seu temps, amb un estil depurat,
exquisit i ple de gràcia. Va ser conegut àmpliament més enllà de les seves fronteres.
La seva obra està representada avui en els
millors museus del món.

DON CARLO
Conferenciant: Francesc Lozano, professor
d’ESADE i musicòleg

20

MURILLO
Conferenciant: Carolina Camanyes,
doctora en Belles Arts

Tradicionalment, la caiguda de l’Imperi
Romà d’occident se situa a l’any 476. Aquesta data és també la frontera que separa
l’edat antiga de la mitjana, del pas d’una
civilització molt desenvolupada a una era
obscura i bàrbara. Què va passar realment?
Per què la part oriental de l’Imperi va sobreviure un mil·lenni més?

21

El segon dimecres de mes, a les 20 h

Casa de cultura

Una proposta de Paral·lel 40

13 DE SETEMBRE

8 NOVEMBRE

Direcció: Alethea Arnaquq-Baril
Nacionalitat: canadenca
Durada: 85 minuts
VO en anglès i inuktitut, subtitulada en català

Direcció: Clare Weiskopf
Nacionalitat: colombiana
Durada: 82 minuts
VO en anglès i castellà, subtitulada en català

Les foques són un símbol de l’activisme per als
drets dels animals, així com l’aliment base del
poble inuit. La tradició ancestral de caçar foques
no només és bàsica per a la seva alimentació,
sinó que té un rol central en l’àmbit social i
en la identitat inuits. La lluita de les principals
organitzacions ecologistes per eradicar la
matança de foques ha sembrat una ombra de
foscor en la forma de vida dels esquimals. Per
primer cop, escoltem les famílies d’esquimals del
Canadà àrtic.

Què fa que una dona sigui bona mare? ¿És
necessari renunciar als propis somnis, per extrems
que siguin, quan tens fills?

11 d’octubre

13 DESEMBRE

Direcció: Marcus Vetter i Karin Steinberger
Nacionalitat: alemanya
Durada: 117 minuts
VO en anglès i alemany, subtitulada en català

Direcció: Christian Tod
Nacionalitat: alemanya, austríaca
Durada: 90 minuts
VO en anglès i alemany subtitulada en català

El brutal assassinat de Nancy i Dereck Haysom
va impressionar el món l’any 1985. La condemna
de la seva filla Elizabeth a 90 anys de presó com
a còmplice d’assassinat i la sentència a cadena
perpètua per doble assassinat a Jens Soering,
el xicot alemany d’Elizabeth, van trasbalsar la
societat. Una investigació recent, amb noves
tècniques forenses, desacredita les proves clau
que inculpaven Soering. Després de més de 30
anys a la presó, els nous indicis apunten cap a la
seva innocència.

Renda bàsica garantida, sí o no? Una pel·lícula
sorprenent i reflexiva sobre una idea radical, que
està de nou al cim de l’agenda social.

ANGRY INUK

AUDIOVISUALS
AUDIOVISUALS

Entrada gratuïta

LA PROMESA

AMAZONA

Clare Weiskopf, la directora del film, tenia 11
anys quan la seva mare va fugir a la jungla
colombiana, i la va abandonar a ella i el seu
germà petit. Trenta anys després, la Clare es
queda embarassada i decideix retrobar-se amb
la seva mare per buscar respostes i tancar ferides.
Necessita tenir el seu propi concepte del significat
de la maternitat.

FREE LUNCH SOCIETY

AUDIOVISUALS

Cicle El Documental del mes

Treballaries si et paguessin simplement per
existir? La proposta de la renda bàsica garantida
torna al debat públic com una alternativa al
principi de drets i deures i a un sistema econòmic
burocràtic. La idea que els més grans de 21
anys han de tenir una assignació fixa mensual,
independentment de si estan treballant o no,
divideix opinions.
Consulteu la programació a: centresculturals.santcugat.cat
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FINS AL 12 DE NOVEMBRE

Heterònims – d’una intersecció de
processos 1998 / 2017

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

Artista: Marga Ximenez

Sentint-nos més còmodes entre la multiplicitat
que amb un (jo) únic, entenem que les
complexitats i el desdoblament és més palès en
la presentació d’unes obres com fragments de
pensament.
Es tracta d’una producció sorgida del reciclatge i
del joc, de restes aparcades, treballs acabats i mai
exposats, de la deconstrucció d’obres actuals i la
creació de noves peces, totes immerses en una
simfonia d’obres en construcció.
Des del primer àmbit, que ens parla dels orígens
dels heterònims que hi participen, fins al quart,
en un espai obert, que tancarà puntualment,
no definitivament, aquesta interrelació formal
que els uneix. Un Públic i un Privat, un Fronteres,
una Biblioteca i una Arquitectura conformen un
teixit coral dels altres jos, de gestos i contratextos,
d’especulacions i d’interrelacions plàstiques,
transitant entre, sobre i per a allò social i
emocional que ens preocupa.

DEL 25 DE NOVEMBRE AL 25 DE FEBRER 2018

Aquesta proposta expositiva vol explorar els
mecanismes pels quals imaginem i donem
imatge a aquelles coses que “no veiem” i la
relació que, per mitjà d’aquests mecanismes,
s’estableix entre la imatge, el relat i l’objecte.
En aquest projecte, els artistes se centren en
els processos de generar aquesta imatge com
una entitat independent i completa d’atributs.

Un préssec de pedra va ser localitzat al Monestir
de Sant Cugat durant l’última restauració que
s’hi va dur a terme. Dues hipòtesis més o menys
plausibles explicarien aquesta troballa: la primera
li donà el nom de “préssec alquímic”; la segona, el
descriu com una creació artística.

Casa de cultura
FINS AL 3 D’OCTUBRE

Secrets encapsulats

Una exposició d’Angelica Rochon, a cura de
Marisa Caichoilo.
Amb aquest treball, Rochon intenta generar
un diàleg amb el públic i guiar-lo en un
recorregut molt personal i íntim que, d’alguna
manera, aconseguirà integrar i penetrar
l’inconscient col·lectiu. Cada obra gràfica
visual i conceptual serà com un document
d’arxiu arcaic que es connectarà amb alguna
peça d’un trencaclosques global. I allà, en
aquell lloc de l’abstracte col·lectiu, serà
on l’espectador segurament trobi alguna
connexió amb la seva pròpia història.

DEL 20 D’OCTUBRE AL 26 DE NOVEMBRE

Remembrança. Visions sobre les germanes
Brontë
Un projecte d’Helena Aguilar Mayans
“Remembrança” és un projecte fotogràfic que
se centra en els personatges femenins protagonistes de les novel·les més destacades de
les germanes Brontë. Si es coneix la biografia
de Charlotte, Emily i Anne, és fàcil identificar
els paral·lelismes entre les pròpies vivències i
les de les protagonistes de les narracions. Les
fotografies ens expliquen part de la vida de
les germanes, al mateix temps que parlen de
les heroïnes de les novel·les.
Produeix: Institut de Cultura d’Olot i Xarxa
Transversal

Per a visites escolars i de grups a l’exposició,
poseu-vos en contacte amb
maristany@santcugat.cat

El 85 % de la matèria

Proposta escollida a les convocatòries de projectes d’art
contemporani 2017.
Comissària: Caterina Almirall
Artistes participants: Anna Dot, Glòria Martínez,
Mariona Moncunill, Larisa Sistar, Daniel Steegman
Mangrané i Aldo Urbano.
Activitats a càrrec de: Anna Dot i Palma Lombardo,
Enric Farrés i Eulàlia Rovira.
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CENTRE d’ART MARISTANY

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

EXPOSICIONS

La programació del Centre d’Art Maristany compta
amb el suport de:

I el patrocini de:
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ACTIVITATS

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

Inauguració de l’exposició
“Heterònims – d’una intersecció de
processos. 1998/2017”, de Marga Ximenez

DIJOUS 19 D’OCTUBRE, a les 19.30 h

“Llengua” (Festival Poesia 2017)

Acció. Escultura escenificada. A càrrec de Marga
Ximenez
Escenificació del poema IV de “Foc de Pales”,
del llibre Bruixa de dol, de Maria Mercè Marçal.
L’acció LLENGUA vol ser una escultura
escenificada, ritualitzada o “escenificació
del poema”, i que un cop finalitzada l’acció,
visualitzarem formalment com una escultura.
DISSABTE 21 D’OCTUBRE, a les 19 h

“On és la performance?”, amb Marc Vives

DIMECRES 4 D’OCTUBRE, a les 20 h

“Who’s Afraid of Conceptual Art?”

Film Documental. 60 minuts. Versió original
amb subtítols en anglès.
Viatjant entre el passat, el present i el futur,
s’analitzen una selecció d’idees conceptuals
i les obres d’art més influents, i alguns dels
representants actuals d’aquest corrent. I, qui
ho sap? Potser sortim seduïts per aquestes
propostes artístiques.

DIMECRES 25 D’OCTUBRE, a les 19.30 h
Conversa entre Laia Manonelles, doctora
i professora d’Història de l’Art (UB), i Marga
Ximenez, artista visual.
Activitat de l’exposició “Heterònims”, de Marga
Ximenez
DISSABTE 4 DE NOVEMBRE, a les 12 h
Cafè Balzac (Festival Poesia 2017)
Vermut-conversa entre Nora Ancarola (artista
visual) i Víctor Sunyol (poeta)
DISSABTE 11 DE NOVEMBRE, d’11 a 14 h

Aula oberta/diàleg sobre “Heterònims”:

Equip Polititzacions del Malestar (Nora
Ancarola, Laia Manonelles i Daniel Gasol) amb
Laura Mercader i Maia Creus.

DISSABTE 25 DE NOVEMBRE, a les 18 h

Inauguració de l’exposició “El 85% de la
matèria”

Proposta escollida a la convocatòria de Projectes d’Art
Contemporani 2017.

DIJOUS 30 DE NOVEMBRE, a les 19 h
DIMECRES 13 DE DESEMBRE, a les 19 h

DIJOUS 21 DE DESEMBRE, a les 19 h

Presentació de la novel·la de Perejaume
i estrena del curt Pel mantell de la verge
prenyada, de Jordi Lara, documentant
la caminada de Perejaume amb una
verge romànica a l’esquena. Hi participen
Perejaume i Jordi Lara.

Visita diàleg a l’exposició “El 85% de la
matèria”, amb Caterina Almirall, comissària de
l’exposició

DISSABTE 16 DESEMBRE, a les 19 h

“La col·lecció de l’hipotàlem”, amb Anna
Dot i Palma Lombardo

Van començar a recopilar una col·lecció de
somnis que havien tingut elles mateixes o altres
donants de la col·lecció en què somiaven en
obres d’artistes. La col·lecció es desplega en el
moment en què elles dues expliquen aquests
somnis i ens mostren com les obres prenen cos
per mitjà del text i de la imaginació.
Activitat de l’exposició “El 85% de la matèria”

Totes les activitats són gratuïtes.
Per obtenir informació actualitzada sobre les
activitats, consulteu el web i Facebook del
centre.

EXPOSICIONS I ARTS VISUALS

DIVENDRES 22 de setembre, a les 19.30 h

CENTRE d’ART MARISTANY

Activitat vinculada al projecte “Polititzacions del
malestar”, d’Arts Santa Mònica
Taller gratuït. Places limitades. Inscripció prèvia
a maristany@santcugat.cat
DISSABTE 18 DE NOVEMBRE, a les 19 h

“On és la performance?”, amb Sílvia Gubern
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27

Dc. 13

CC

20 h

Angry Inuk

Documental del mes

Audiovisual

p. 22

Dj. 2

MM

20 h

Com sabem que els altres tenen una ment
com la nostra?

Dr. Gabriel Fernández Borsot

Conferència

p. 19

Dj. 14

TB

21 h

Juan de Diego & Abel Boquera

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dj. 2

TB

21 h

Ferran Savall & Jordi Gaspar

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dj. 21

TB

21 h

Magalí Sare & Manel Fortià

Cicle al MUT

Música

p. 14

CAM

12 h

Cafè Balzac

Nora Ancarola i Víctor Sunyol Arts Visuals

p. 26

Dv. 22

CAM

19.30 h

Inauguració “Heteronims – d’una intersecció
de processos. 1998/2017”

Ds. 4

Marga Ximenez

Arts visuals

p. 26

Ds. 4

TBC

19 h

Els joves diuen #poesia

Poesia

p. 9

Dj. 28

TB

21 h

Miss Loopita and me

Cicle al MUT

Música

p. 14

Tallers de Teatre Sílvia
Servant

Ds. 4

TMS

21 h

Intenso

Cia. Francisco Lorza

Dansa

p. 5

Dc. 8

XN

18 h

Don Carlo

Francesc Lozano

Conferència

p. 20

Dc. 8

CC

20 h

Amazona

Documental del mes

Audiovisual

p. 23

Dj. 9

MM

20 h

Computació quàntica

Dr. José Ignacio Latorre

Conferència

p. 19

Dj. 9

TB

21 h

Selma Coll & Lucas Delgado

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dv. 10

TB

23 h

Itzipa

La Pua en directe

Música

p. 12

Ds. 11

CAM

11 h

Aula oberta/ diàleg Heterònims

Polititzacions del malestar

Arts Visuals

p. 26

Ds. 11

TMS

21 h

Aquí no paga ni déu

Fila Zero

Teatre

p. 5

Ds. 11

TB

22 h

Punts de trobada

EMTSC

Música

p. 15

Dg. 12

TMS

19 h

Aquí no paga ni déu

Fila Zero

Teatre

p. 5

Dr. Antoni Rossell

Conferència

p. 19

Cicle al MUT

Música

p. 14

OCTUBRE

Dc. 4

XN

18 h

L’ofici d’escriure

Isabel Clara-Simó

Conferència

p. 20

Dc. 4

CAM

20 h

Who’s Afraid of Conceptual Art

Film documental

Arts Visuals

p. 26

Dj. 5

MM

20 h

Pintura i temps

Dr. Javier Tejada Palacios

Conferència

p. 19

Dj. 5

TB

21 h

Veil

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dc. 11

CC

20 h

La Promesa

Documental del mes

Audiovisual

p. 11

Dg. 15

TMS

12 h

Maure el dinosaure

Cia. Teatre Nu

Familiar

p. 16

Dg. 15

PCQ

12 h

Swing al carrer

Fem Lindy

Dansa

p. 10

Dc. 18

XN

18 h

Tosca

Francesc Lozano

Conferència

p. 20

Dj. 19

CAM

19.30 h

Llengua

Marga Ximenez

Arts Visuals

p. 26

Dj. 19

MM

20 h

La naturalesa de la misteriosa energia fosca

Dr. Ramon Miquel Pasqual

Conferència

p. 19

Dj. 19

TB

21 h

Cristian Segura & Rafael Palomares

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dv. 20

CC

21 h

El Lleó de l’Ateneu

Ignasi Roda

Poesia

p. 9

Dv. 20

TB

23 h

A l’Aire

La Pua en directe

Música

p. 12

Ds. 21

CAM

19 h

On és la performance?

Marc Vives

Arts Visuals

Ds. 21

TB

22 h

Punts de trobada

EMTSC

Dg. 22

LP

12 h

Carretó de contes

Dc. 25

CAM

Dj. 26

Geo-enginyeria del clima: com la
ciència-ficció esdevé realitat
Aigua, forma mida i condrites carbonàcies
abonant l’origen de la vida a la Terra

Dm. 14

MM

20 h

Dj. 16

MM

20 h

Dj. 16

TB

21 h

Two Roads

Cicle al MUT

Música

p. 14

Ds. 18

CAM

19 h

On és la performance?

Silvia Gubern

Arts Visuals

p. 26

Dg. 19

PCQ

12 h

Swing al carrer

Fem Lindy

Dansa

p. 10

p. 26

Dg. 19

TMS

16.30 h A gruta da garganta

La Casa Incierta

Familiar

p. 17

Música

p. 15

Dg. 19

TMS

18 h

A gruta da garganta

La Casa Incierta

Familiar

p. 17

Festuc teatre

Familiar

p. 17

Dc. 22

XN

18 h

El Greco

Carolina Camanyes

Conferència

p. 21

19.30 h Converses

Laia Manonelles i Marga
Ximenez

Arts Visuals

p. 26

Dj. 23

MM

20 h

Agua-energia-seguretat alimentària: el canvi
climàtic

Dr. Rafael Rodríguez

Conferència

p. 19

MM

20 h

Els FGC: del passat al futur

Sr. Santiago Montero

Conferència

p. 19

Dj. 23

TB

21 h

Meritxell Neddermann & Co.

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dj. 26

TB

21 h

De Vellut

Cicle al MUT

Música

p. 14

Ds. 25

CAM

18 h

Inauguració El 85% de la matèria

Caterina Almirall

Arts Visuals

p. 24

Dv. 27

TMS

21 h

Estado de exilio

Cia. La Tacones

Dansa

p. 4

Ds. 25

TMS

21 h

Celebracions. Res a celebrar

Joan Codina i Núria Segura

Teatre

p. 6

Dm. 28

MM

20 h

Monarquia i esoterisme

Sr. Francesc Carol

Conferència

p. 19

Dc. 29

XN

18 h

Murillo

Carolina Camanyes

Conferència

p. 21

Dj. 30

CAM

19 h

Visita diàleg a l’exposició El 85% de la matèria Caterina Almirall

Arts Visuals

p. 27

Dj. 30

MM

20 h

Els cúmuls estel·lars

Dra. Carme Jordi

Conferència

p. 19

Dj. 30

TB

21 h

Raúl Pulido Trio

Cicle al MUT

Música

p. 14

NOVEMBRE

SETEMBRE

Índex cronològic

DESEMBRE
GENER

Ds. 2

TMS

21 h

Caliu

Cia. CabareTap

Dansa

p. 6

Dg. 3

TMS

12 h

Ai rateta, rateta

El Replà

Familiar

p. 18

Dj. 7

TB

21 h

Pere Martínez & Max Villavecchia

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dc. 13

CAM

19 h

Visita diàleg a l’exposició El 85% de
la matèria

Caterina Almirall

Arts Visuals

p. 27

Dc. 13

XN

18 h

Cinc-cents anys de Luther

Edgar Straehle

Conferència

p. 20

Dc. 13

CC

20 h

Free lunch society

Documental del mes

Audiovisual

p. 23

Dj. 14

TB

21 h

Altai

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dv. 15

TB

23 h

Kaué & Ricka

La Pua en directe

Música

p. 13

Ds. 16

CAM

19 h

La col·lecció de l’hipotàlem

Anna Dot i Paloma Lombardo Arts Visuals

p. 27

Ds. 16

TB

22 h

Punts de trobada

EMTSC

Música

p. 15

Dg. 17

PCQ

12 h

Swing al carrer

Fem Lindy

Dansa

p. 10

Dc. 20

TMS

19 h

Els Pastorets

Mira-sol teatre

Familiar

p. 18

Dj. 21

CAM

19 h

Presentació de la novel·la de Perejaume

Perejaume

Arts Visuals

p. 27

Dj. 21

TB

21 h

Mathilde Toussaint & Sergi Sirvent

Cicle al MUT

Música

p. 14

Música

p. 11

Ds. 22

TMS

21 h

Memòries d’un país

Neus Mar, Emilio Sànchez i
Pep Rius

Dc. 23

TMS

19 h

Els Pastorets

Mira-sol teatre

Familiar

p. 18

Dc. 10

XN

18 h

Roma: de la República a l’Imperi

Felipe J. De Vicente

Conferència

p. 21

Dj. 11

TB

21 h

Clara Peya

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dv. 12

TB

23 h

Greeners

La Pua en directe

Música

p. 13

Ds. 13

TMS

21 h

Fairfly

La Calòrica

Teatre

p. 7

Dj. 18

MM

20 h

Importància del magnetisme a la Terra

Dr. Jordi Sort

Conferència

p. 19

Dj. 18

TB

21 h

3 Lonely men

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dv. 19

TMS

21 h

Lisístrata

Les Xandrines

Teatre

p. 8

Ds. 20

TMS

21 h

Lisístrata

Les Xandrines

Teatre

p. 8

Dg. 21

TMS

19 h

Lisístrata

Les Xandrines

Teatre

p. 8

Dg. 21

PCQ

12 h

Swing al carrer

Fem Lindy

Dansa

p. 10

Dc. 24

XN

18 h

La caiguda de l’Imperi Romà d’Occident

Edgar Straehle

Conferència

p. 21

Dj.25

TB

21 h

Old bit

Cicle al MUT

Música

p. 14

Dv. 26

TMS

21 h

Romeo y Julieta, una mirada distinta

Antzoki Teatteri

Teatre

p. 8

Esposicions d’Art, consulteu les pàgines 24 i 25

CC: Casa de Cultura
TB: Torreblanca

XN: Xalet Negre
CAM: Centre d’Art Maristany

TMS: Teatre de Mira-sol
LP: Les Planes

PCQ: Plaça de Can Quitèria
MM: Museu del Monestir

Convocatòria d’arts escèniques
Si sou un col·lectiu santcugatenc, format en arts escèniques i
voleu formar part d’aquesta programació, podeu consultar les
condicions específiques i bases a centresculturals.santcugat.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de
novembre del 2017.

Convocatòria d’arts visuals, Les Lleixes
Convocatòria oberta durant tot l’any per a propostes
d’exposicions de 15 dies de durada, en què els artistes
poden ensenyar els seus treballs work in progress, així
com experimentacions o remakes de treballs en format
reduït i breu. Podeu consultar les bases de participació,
dates i projecte a centresculturals.santcugat.cat.

Convocatòria musical
Si sou un grup de música de Sant Cugat i voleu formar part
de la programació musical, envieu la vostra proposta a
oficinamusical@santcugat.cat abans del 10 de novembre.

Centres Culturals

C. Castellví, 8
08173 Sant Cugat
Telèfon: 93 589 13 82
casadecultura@santcugat.cat

Pl. del Coll, 4
08172 Sant Cugat
Telèfon: 93 603 05 29
xaletnegre@santcugat.cat

Av. Pla del Vinyet, 81-85
08172 Sant Cugat
Telèfon: 93 544 19 65
casaltorreblanca@santcugat.cat

C. Casino, 27
08198 La Floresta, Sant Cugat
Telèfon: 93 583 81 43
casinolafloresta@santcugat.cat

Pl. del Coll de la Creu d’en Blau, 7
08196 Les Planes, Sant Cugat
Telèfon: 93 675 51 05
casallesplanes@santcugat.cat

C. Mallorca, 42
08195 Mira-sol, Sant Cugat
Telèfon: 93 589 20 18
casalmirasol@santcugat.cat

C. Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat
Telèfon: 93 165 85 89
maristany@santcugat.cat
centredartmaristany.wordpress.com

Carrer de Villà, 68, 08173
Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
Telf: 93 565 70 82

Instagram - @centresculturals
Twitter - @centrescultura

Més informació a: centresculturals.santcugat.cat
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