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Febrer - juliol 2019 
Venda d’entrades ON-LINE

Programació cultural
de prop    



ÍNDEX TEMÀTIC

VENDa I rEsErVa D’ENTraDEs

Venda on-line a 
centresculturals.santcugat.cat

Rebràs l’entrada i tota la informació
 via correu electrònic.

Les entrades es podran adquirir on-line fins a 1 h abans de la funció. Les entrades no són reembolsables.
Màxim 6 entrades per persona.
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.

CONFERÈNCIES 20 - 21 

MúSICa 10 -14

PúblIC FaMIlIaR 15 -19

ExPOSICIONS I aRtS vISualS 24 -27

auDIOvISualS 22 - 23

tEatRE I DaNSa 4 - 9

%
El dia de la funció, presenta el carnet, 
juntament amb l’entrada, i t’abonem 

el descompte corresponent:
20% famílies nombroses

20% famílies monoparentals
10% T-Jove 

Per a qualsevol consulta referent 
a les entrades: 93 589 13 82

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

centre cultural corresponent, sempre que 
en quedin de disponibles.

 Imprimeix la teva entrada 
o descarrega-la al telèfon mòbil

Carnet “viu la cultura de prop”,
gaudir té premi.

Vine a recollir el teu carnet a la taquilla del teatre i 
per cada quatre funcions diferents que hagis vist a la xarxa, 

aconsegueix una entrada gratuïta. 
 Més informació a: centresculturals.santcugat.cat
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TEATRE DE MIRA-SOL 
9 DE MarÇ 
Dissabte, a les 21 h 

rIVErsIDE DrIVE,
de Woody allen, amb la Cia. La Global 

Un moll solitari a la riba del riu Hudson. Un escrip-
tor espera impacient la seva cita. De sobte, l’abor-
da un estrany:  “¿Què passaria si el riu no anés a 
parar al mar, sinó que el corrent fluís en direcció 
contrària?” Des d’aquest moment, els esdeveni-
ments es precipiten fins a un final inesperat que 
permet a l’autor una mirada irònica sobre les 
relacions humanes en la societat actual. 

Intèrprets:  Marc Francolí, Jose Neira i alba Johé
Direcció: Carlos Tejedor
Música i efectes sonors: Pere Lecha
Escenografia: Grup de María roldan
Vestuari: amb la col·laboració de singer Morning

Espectacle seleccionat a la convocatòria 
d’agents locals

Durada: 80 min.
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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TEATRE DE MIRA-SOL 
22 DE FEBrEr 
Divendres, a les 21 h 

TEATRE DE MIRA-SOL 
22 DE MarÇ 
Divendres, a les 21 h 

CaLMa!, de Guillem albà 

Aquell moment en què aconsegueixes parar i 
mirar el que estàs fent. I et planteges si allò és el 
que vols, si és així com realment vols seguir vivint. 
I t’adones, per alguna petita o gran revelació 
(que potser t’ha fet veure que ets més efímer del 
que creies), que podries canviar alguna cosa. Que 
estem aquí de pas,
només un temps i no saps fins quan. Que això es 
pot acabar en qualsevol moment. I, de sobte, do-
nes valor a coses que no saps si estaves valorant 
prou. I penses en quines són les veritables raons 
per seguir vivint.

Direcció i interpretació: Guillem albà 
Creació: alícia serrat, andreu Martínez, 
Marc angelet i Guillem albà 
Música i espai sonor: Pep Pascual 
Coreografia i Moviment: ariadna Peya

Espectacle OFFTA

Durada: 75 min.
Preu entrada: 10 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat 

TEATRE DE MIRA-SOL 
30 DE MarÇ 
Dissabte, a les 21 h 

aNTaVIaNa, amb la Taula d’arts 
Escèniques de sant Cugat 

Per commemorar el Dia Mundial del Teatre, 
la Taula d’Arts Escèniques de Sant Cugat 
ens presenta enguany Antaviana, una nova 
versió de l’espectacle màgic i quotidià creat 
per la companyia Dagoll Dagom a partir de 
diferents contes de Pere Calders. Una obra 
plena de fina ironia i sentit de l’humor, revo-
lucionària en el seu dia i idònia avui per fer 
entre tots un homenatge al teatre i a qui va 
ser veí de Sant Cugat, Pere Calders.

Intèrprets: Taula d’arts Escèniques de sant Cugat 
(“dXOC teatre”, Fila Zero, Magma 2011- La 
serreta, Mira-sol Teatre, Tallers de Teatre sílvia 
servan, Teatre Musical aula de so, Teatre a 
l’Ombra, Les Xandrines).

Espectacle inclòs dins la programació del 
Dia Mundial del Teatre

Durada: 90 min.
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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CONXOrXa, 
amb la Cia. Magma 2011 

“Ja veieu la pintura grisa en què m’he conver-
tit. Home d’èxit i ben plantat, transformat en 
una caricatura esperpèntica, d’arruga i de dol. 
Tots esteu una mica en deute amb mi: deute 
d’amor i d’amistat. Just és que m’ajudeu ara, 
per última vegada. Solament us demano: que 
acabeu amb la meva agonia, que m’allibereu 
d’aquesta misèria.”

Intèrprets : Isabel Valbuena, Pere Pastor, 
Jordi Delcor i albert Mañosa 
Direcció: Joaquim Castelló

Espectacle seleccionat a la convocatòria 
d’agents locals

Durada: 90 min.
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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TEATRE DE MIRA-SOL 
5 D’aBrIL
Divendres, a les 21 h 

DEsPrÉs DE TU (LIVING 
TOGETHEr aParT)
amb la Cia. La Cíclica 

Per als anglosaxons, LIVING APART TOGETHER 
és una manera alegre i ordenada per definir 
una relació sentimental en què cadascú viu a 
casa seva. El Toni i la Laia, en canvi, inverteixen 
aquestes paraules i fan el que a Barcelona 
es diria un LIVING TOGETHER APART.  Una 
manera molt més alegre i ordenada de dir: 
Quan penses fotre el camp d’aquí, Toni, no 
podem seguir així / Però què dius, Laia, si 
acabem de follar.  

Intèrprets: Montse Folgado, Jordi samper i sara Diego
Disseny d’espai sonor: Pau Matas
Disseny de llums: Oriol Mestre
Dramatúrgia: Elisenda Coll
Direcció: Núria Torres

Espectacle seleccionat a la convocatòria d’agents locals

Durada: 80 min.                   
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat 

TEATRE DE MIRA-SOL 
13 D’aBrIL
Dissabte, a les 21 h

EL MaLaLT IMaGINarI, 
de Molière, amb la Cia. Teatre a l’Ombra

Un vell hipocondríac (Argan), obsessionat 
amb la seva salut, és cuidat per la seva 
dona i diversos metges, que busquen només 
heretar la fortuna de l’ancià. Viu amb la seva 
serventa (Toneta), i la seva filla (Angeleta), 
que l’estimen de debò. La Toneta intenta que 
el seu amo es tregui les manies i recuperi les 
ganes de viure, a més de voler desemmasca-
rar els mentiders que l’envolten. 

Intèrprets: rosa alabert, Marissa Borràs, Pol 
Campoy, Gemma Cera, artur Costa, Lluís León, 
Marc Marín, Nur Mayol, Josep Miramunt, Olga 
Munté, Llorenç serrahima, Jana Vilella, anna Villar 
i Gerard Zamora. 
Direcció: Josep sala   
Instruments: Núria Baldi, Joan Gómez, albert 
Mañosa i Marta rodríguez 

Espectacle seleccionat a la convocatòria d’agents locals

Durada: 75 min. 
Preu entrada: 6 € 
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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TEATRE DE MIRA-SOL 
4 DE MaIG 
Dissabte, a les 21 h

OVELLEs, 
de Carmen Marfà i Yago alonso

“- De tots els animals de granja que podíem 
heretar, les ovelles són les que més em molen.
- Sí, són com abraçables.”
El Víctor, l’Alba i l’Arnau, tres germans de 
Barcelona, es troben per decidir què fer amb 
una insòlita herència. Però aviat s’adonaran 
que el que semblava un regal caigut del cel pot 
capgirar la seva realitat. Aferrats a unes vides 
que no els satisfan, s’enfronten a una decisió 
que posarà a prova la seva relació de germans. 

Intèrprets: Biel Duran, albert Triola, sara Espígul / 
Gemma Martinez
Text i direcció: Carmen Marfà i Yago alonso
Escenografia: Elisenda Pérez
Vestuari: Carlotaoms
Disseny i il·luminació: Xavi Gardés

Espectacle OFFTA

Durada: 90 min.
Preu entrada: 10 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat 

TEATRE DE MIRA-SOL 
11 I 12 DE MaIG
Dissabte, a les 21 h; diumenge, a les 19 h

L’HOTEL DELs DOs MONs, 
d’Eric-Emmanuel schmidtt, 
amb la Cia. Mira-sol Teatre

Mentre s’obre la porta de l’ascensor, Julien 
es va mig despertant. Recorda vagament un 
accident de cotxe. Encara atabalat, surt a una 
sala desconeguda. Hi ha persones vestides de 
blanc i altra gent que no coneix. Un hospital? 
Ha pres mal de debò? No sent cap dolor, 
pot caminar bé. És un somni? Ell parla, uns li 
responen i altres, no. Què és aquest lloc? És 
l’Hotel de Dos Mons.
Què canviaries de la teva vida si hi fossis a 
temps? 

Interprets: Llorenç serrahima, Pere Codó, Carme 
Pidevall, ricard Mariné, Montserrat Delgado, Núria 
ayala, Pep Miramunt i Josa adell
Direcció: Llorenç sarrahima

Espectacle seleccionat a la convocatòria d’agents locals

Durada: 75 min.
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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10 MaIG 
Divendres, a les 21.30 h

DOs FaMILIas,
amb la Cia. Dos Familias
Dos vides diferents. Dos punts de vista diferents. 
Un encontre necessari.

Autor: José Pascual abellán
Intèrprets: anabel Totuseus, Pau sastre i Eduardo Telletxea 
Direcció: sergio arróspide

17 MaIG
Divendres, a les 21.30 h

MarIa aNTONIETa,
adaptació lliure de l’obra d’stefan Zweig 
“Sólo en la desgracia se sabe de verdad quién se es”.

Dramatúrgia: analía Puentes i Camilo Zaffora
Intèrpret: analía Puentes
Direcció: Jessica Walker

CICLE aLTrE-TEaTrE 
III Mostra de Teatre alternatiu a la Floresta
El mes de maig la Floresta aixeca el teló. Us convidem a gaudir de l’Altre-Teatre. 
Omplirem el Casino d’un teatre diferent, provocatiu i divertit.

Entrades a centresculturals.santcugat.cat
Una proposta d’ El Senglar Cultural     Hi col·labora: la Global

CASINO LA FLORESTA

Entrada gratuïta
aforament limitat
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CICLE VErMUT & sWING
El tercer diumenge de mes, de 12 a 14.30 h 
Juny i juliol, en horari d’estiu, a partir de les 19 h

Vine a ballar swing a la plaça!
segur que sou pocs els qui encara no ho heu provat. 
ara és l’hora!

La plaça de Can Quitèria s’omple de swing per sisè any 
consecutiu. Els balladors de Fem Lindy us seleccionaran 
els millors temes musicals i els millors grups en directe per 
ballar sense parar!

Anoteu les dates:
17 de febrer , música en directe 
17 de març,  música en directe 
28 d’abril
19 de maig, música en directe 
16 de juny, música en directe
21 de juliol 

L’IMPROSIONANT IV ROUND! La Lliga d’impro 
de Sant Cugat, espectacles de teatre 100% 
improvisats a partir dels títols del públic. Vuit 
equips enfrontats, que regalaran grans moments 
còmics i rialles al públic per captivar el seu vot i 
arribar a la gran final.

27 d’abril, EQUIP BLAU vs. EQUIP TARONJA
11 de maig, EQUIP BLANC vs. EQUIP VERMELL
25 de maig, EQUIP LILA vs. EQUIP NEGRE
8 de juny, EQUIP VERD vs. EQUIP GROC
Festa Major LA GRAN FINAL

Més informació: www.tallersdeteatre.org
Una proposta de tallers de teatre Sílvia Servan

IMPrOsIONaNT IV rOUND
Dissabtes de maig i juny, a les 19 h

PLAÇA DE CAN QUITÈRIA

CASAL TORREbLANCA

Una proposta de Fem lindy
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24 MaIG 
Divendres, a les 21.30 h
CIrErEs I LENTEJUELas,
amb La Melancòmica
“Perquè no et menges una cirera? Amb el seu sabor dolç
segur que se’t passen tots els mals.”

Codirecció: Mireia Casado i Xavi Morató
Intèrprets: Mireia Casado, adrià ardila i Elena santiago
Autora: Mireia Casado
Músic: Marc sumsi

servei de bar a partir de les 20 h
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Entrada gratuïta
aforament limitat

15 MarÇ

MaIO DE saL
tradicional de brasil, Portugal i Cap verd
Maio de Sal són quatre dones que ens porten de viatge 
pel Brasil, Portugal i Cap Verd a través de la música. 
Repertori i arranjaments, pensats amb delicadesa que 
creen allà on van una atmosfera càlida i plena de bona 
connexió.

anna Herrero (veu i baix), Leticia Martín (veu i 
guitarra), Maria soto (percussió i veus) i Yolanda 
Moreno (percussió i veus)

DECIBELLEs 
Grup vocal de versions
Amb un so acústic i natural, ofereixen una reinterpretació in-
timista de diverses influències musicals, que van des del rap 
al soul, on la veu és sempre la principal protagonista. La seva 
proposta musical és nova, lliure i desenfadada, com un còctel 
d’harmonia, elegància i frescor.

Mar anglada (veu), Gara Escobar (veu), alba Llibre 
(veu) i Yasmina Espelosin (veu)

15 FEBrEr

saLTOrs rOCK BaND
Rock instrumental
Els germans Saltor són dos prestigiosos guitarristes 
catalans amb una llarga trajectòria com a intèrprets i 
productors. Són membres fundadors del grup La Porta 
dels Somnis i han publicat dos treballs en format elèctric 
instrumental i cordes de plata, que van pel pop, el heavy 
metal, el blues, el country i el rock.

Pol Barbé (baix), Danko Compta (bateria), Oriol saltor 
(guitarra) i Jaume saltor (guitarra)

EXCELLENCE 
Pop rock
Banda santcugatenca de pop-rock alternatiu, 
creada tot just a inicis del 2018. Cançons pròpies 
amb melodies que s’encomanen i amb un so 
potent, però a la vegada, amb tocs intimistes. Ara 
amb ambició i entusiasme, pugen als escenaris per 
tal d’oferir el seu millor espectacle.

David Vázquez (veu), Xavi Drudis (guitarra i veu), 
Miquel angel (baix), ricardo López (bateria) 
i Joan reglà (guitarra)

CASAL TORREbLANCALa PUa EN DIrECTE
Divendres, a les 22.30 h
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CASA DE CULTURA
2 JUNY
Diumenge, a les 12.30 h

PÍCNIC MUsICaL 

Reserveu-vos la data per poder gaudir d’aquest esdeveniment que ja és tota una tradició a la ciutat!
Donarem la benvinguda al mes de juny, a la caloreta i al final de curs amb ritmes refrescants i balsàmics.
 
Podeu venir amb el dinar preparat de casa o bé comptar amb el nostre servei de bar, que us deleitarà 
amb alguns plats ben bons.
I com cada any, no faltarà el vermutet. Convida la Casa de Cultura!

13 h DOs ParDELETs
14. 30 h EL HIJO DEL FLaCO

Entrada gratuïta
Per a més informació, consulteu a centresculturals.santcugat.cat
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Entrada gratuïta
aforament limitat

12 D’aBrIL

GHOsT TrIP
Hard rock
Grup de rock alternatiu format per 5 joves amants de la 
música. La seva proposta consisteix a modernitzar l’estil i 
portar-lo a l’actualitat. Amb un caràcter enèrgic i fresc, es 
preparen ara per a la seva tornada amb un segon LP que 
sortirà a inicis del 2019.

Nàdia Elgabu (veu), Pere Moll (bateria), Nacho Fisac 
(baix), Maiden “Josep Febrer”  (guitarra elèctrica) i 
Victor altimiras (guitarra elèctrica)

NaDa QUE VEr
Hard rock
Eterno, un àlbum amb to reivindicatiu, on donen a 
conèixer un trosset de cadascú. Des del 2018 estan 
de gira presentant aquest últim treball i portant el 
seu hard-rock allà on faci falta.

Joan reglà (guitarra solista), Marc solà (veu),  alex 
Fernandez (guitarra rítmica), Carlos Quesada (baix) i 
Tito Juez (bateria)

CASAL TORREbLANCALa PUa EN DIrECTE
Divendres, a les 22.30 h

M
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1 DE MarÇ
DJ sParKY
Electro Dance Music 
Pau Blasco i aleix antón
TEMÀTICA Nit CaRNaval 

26 aBrIL
DJ MaTa
Reggaeton / techno / House 
Pablo Matamoros
TEMÀTICA Nit FluOR

17 MaIG
JarVIN NaVarrETE
Reggaeton / Deep House
TEMÀTICA Nit tROPICal

NITs D’ELECTrÒNICa III
Divendres, a les 22 h
Un divendres al mes tindrà lloc la tercera edició del cicle de música electrònica. sessions a 
partir de les 22 h, amb entrada gratuïta al Casal Torreblanca. 4 joves discjòqueis de sant 
Cugat ens demostren el seu talent amb la taula de mescles. No us ho perdeu!

Entrada gratuïta / aforament limitat

CASAL TORREbLANCA

Amb el suport del Consell de Joves 13/16

PEarsON
Indie Pop
Pearson presenta: L’accident, la Interrupció, la Revelació. 
Un disc conceptual carregat de pop que mostra una 
clara evolució respecte al primer disc. La banda proposa 
un directe enèrgic, però sense perdre de vista l’origen 
acústic de les cançons.   

Marc Nalvaiz (veu i guitarra), Ivan Nalvaiz (baix i teclat), 
raúl Juan (guitarra i teclat) i  David romero (bateria)

BETa
Rock alternatiu
Projecte musical format per quatre joves que junts 
des de l’adolescència han anat tocant en diferents 
projectes i combos per arribar algun dia a ser una 
formació professional amb un directe potent. El 
seu repertori camina proper al rock alternatiu, amb 
matisos de hip-hop, jazz i també música electrònica. 

David adelantado (veu i guitarra), Ivan Caballé 
(bateria), Jan Español (baix) i alan Douglas (teclats 
i 2a veu)

10 DE MaIG
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FEBrEr
DIa 7, HEMIOLa TrIO
Jazz
sergi sirvent (piano), Tempe Hernández (contrabaix) i 
Óscar Domènech (bateria)

DIa 14, MarIa rEINÓN & GErarD FLOTaTs
Clàssica
Maria reinón (violí) i Gerard Flotats (violoncel)

DIa 21, LUCas DELGaDO & JUaN PasTOr
Pop-jazz-folk
Lucas Delgado (piano) i Juan Pastor (contrabaix)

DIa 28, aNaÏs VILa & GErarD DE PaBLO
Pop d’autor
anaïs Vila (veu i guitarra) i Gerard de Pablo (veu i 
guitarra)

MarÇ
DIa 7, raQUEL LÚa
Cançó d’autor, folk
raquel Lúa (veu) i amaia Miranda (guitarra espanyola 
i guitalele)

DIa 14, MaITIa TrIO
Jazz
David Mengual (piano), Marc Cuevas (contrabaix) i 
Oriol roca (bateria)

DIa 21, saNDra BaUTIsTa
Cançó pop, bossanova
sandra Bautista (veu i guitarres) i víctor Martínez 
(guitarres i cors)

DIa 28, NUMa
Fusió clàssica, jazz i world music
Núria Balcells (violí 5 cordes) i Marc Menier (guitarra 
elèctrica)  

aBrIL
DIa 4, aLEssIO arENa
World music
Chitarrino Napoletano (veu) i rocco Papía (guitarra, 
charango i bouzouki)

DIa 11, JOrDI CLarET & GaTO sUaVE
Soul electrònic
Jordi Claret (violoncel elèctric, loops i samplers) i 
Àlex serra (veu, guitarra, loops i samplers)

CICLE DE MÚsICa aL MUT
Cada dijous, a les 21 h

DIa 25, MONOCHrOME
Rock experimental
atenea Carter (veu i piano), rai Castells (guitarra 
elèctrica i efectes) i Jordi Gardeñas (bateria)

MaIG
DIa 2, LUCÍa FUMErO & MarTÍN MELÉNDEZ
World music 
Lucía Fumero (veu i piano) i Martín Meléndez 
(violoncel)

DIa 9, FraNCEsC aBrIL & MarC saMBOLa
Pop d’autor, folk i soul
Francesc abril (veu) i Marc sambola (guitarra i veu)

DIa 16, WELLs & FErNÁNDEZ
Pop, indie
saphie Wells (veu) i Juanjo Fernández (piano)

DIa 23, LIa KaLI (stQBlack Festival Connection)
R&b, neosoul 
Lia Kali (veu)

DIa 30, MarC GIBErT & sErGI sIrVENT
Jazz
Marc Gibert (saxo tenor) i sergi sirvent (piano)

JUNY
DIa 6, DÚO rUMIa
World music
Tomás Lorenzo (guitarra espanyola) i Marc López 
(guitarra espanyola)

DIa 13, IKEr
Cançó d’autor
Iker (guitarra i veu), selma Bruna (veu) i Guillem 
Busquets (baix)

CASAL TORREbLANCA

Entrada gratuïta
aforament limitat

Hi col·labora: JazzEnviu
Envieu propostes a programacio.mut@gmail.com

CENTRE D’ART MARISTANY
15 FEBrEr
Divendres, a les 18 h

DIVErDIVENDrEs, 
COssOs QUE FaN COsEs, 
amb Marta Galán

S’ofereix un exercici lúdic i participatiu per a 
tota la família que pren el cos i l’acció com a 
epicentre i que proposa transitar l’exposició 
des de la pròpia experiència física i 
performativa; cossos que fan coses, fan temps 
i fan presència a l’espai expositiu. Es convida 
a practicar en família el gest entusiasta i 
obstinat que reivindica la intensitat anímica 
del treball en l’art.

*Activitat vinculada a l’exposició “Entusiasme.
El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA”

Tots els assistents han de tenir entrada
Màxim una persona adulta per infant

Edat recomanada: + de 6 anys
Durada: 90 min
Entrada gratuïta / aforament limitat
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

XALET NEGRE
22 FEBrEr
Divendres, a les 17 h

DIVErDIVENDrEs, 
CINTEs VOLaDOrEs

Vine a fer el taller de cintes voladores amb 
material reciclat i comença a practicar amb 
aquest joc malabar per esdevenir l’artista de 
la pista.

Durada: 90 min
Entrada gratuïta / aforament limitat
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TEATRE DE MIRA-SOL
24 FEBrEr
Diumenge, a les 12 h

ELs VIaTGEs D’EN FILaLICI, 
amb la Cia. El dit al nas
El camí de la imaginació no té límits. Al fons de tot 
d’un pou, s’hi amaga la porta cap a un altre món: 
l’univers màgic de les lletres d’Oceà Atlàntic. És un 
indret que no existeix, on tot és possible. En Filalici 
descobreix l’entrada cap a aquest món. Allà hi 
coneix en Barthelemi, un nàufrag del temps: 
uns viatgen d’un món a l’altre, a la recerca d’un 
impossible, travessant els límits entre la realitat i 
la imaginació. Però tot joc té unes regles i el fet de 
trencar-les pot tenir conseqüències imprevisibles...

Adaptació del còmic Philémon de Fred 
Direcció: Ivo G. suñé
Intèrprets: Ivo G. suñé, Nelo sebastián i Carlos Gallardo

Espectacle OFFTA

Edat recomanada: + de 4 anys
Durada: 50 min.
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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Fotografia de Pere Pastor

TEATRE DE MIRA-SOL 
17 MarÇ
Diumenge, a les 12 h

QUaDrEs D’UNa 
EXPOsICIÓ, amb el Centre 
de Dansa de Catalunya 
Quadres d’una exposició és una famosa suite 
de quinze peces musicals que va compondre 
Mússorgski per retre tribut a Viktor Hartmann, ar-
quitecte, dibuixant i pintor aficionat, i amic íntim 
del compositor. Jugant amb les noves tecnologies 
i amb les estètiques contemporànies, l’espectacle 
adopta el format d’una visita guiada a un museu 
amb ulleres de realitat virtual.

Autoria, direcció d’escena i coreografia: roser Muñoz 
i Joan Boix 
Producció: Quinzena Metropolitana de Dansa

Espectacle OFFTA

Edat recomanada: + de 3 anys
Durada: 45 min.
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

CASA AYMAT
22 MarÇ
Divendres, a les 18 h

DIVErDIVENDrEs, 
POsa-HI CULLEraDa! amb Taller Triangle
T’apassionen els materials i no pots parar de crear objectes? 
Si creus en les llegendes i t’agrada compartir les teves idees en equip, no et pots perdre el taller 
creatiu que tenim preparat. Viatja a temps desconeguts i crea un tòtem que pugui representar la 
teva comunitat. Juga amb l’atzar, comparteix les teves idees i POSA-HI CULLERADA!

Tots els assistents han de tenir entrada. Màxim una persona adulta per infant

Edat recomanada: + de 5 anys
Durada: 90 min.
Entrada gratuïta / aforament limitat
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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PLAÇA CAN QUITÈRIA
31 MaIG
Divendres, a les 18 h

DIVErDIVENDrEs, 
TEraNYINa, 
amb Què Fas Carlota?
Teixir, connectar, ajuntar, nuar, agafar per 
aquí, lligar per allà... Una mica de paciència 
i..., abans no ens n’haurem adonat, estarem 
envoltats de fils, talment com una aranya que 
teixeix la seva teranyina. Aquí la teranyina, la 
fem entre tots. 

Durada: 90 min.
Entrada gratuïta / aforament limitat
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CASAL LES PLANES
28 aBrIL
Diumenge, a les 12 h

L’arBrE DE LEs saBaTEs, 
amb la Cia. Pea Green Boat
En Tim no troba la seva sabata esquerra. La 
busca pertot arreu fins que la Sra. Gris li diu 
que segurament la trobarà en un arbre molt 
especial. Seguint les instruccions de l´àvia, en 
Tim, tot saltant a peu coix, fa un viatge per 
tal de trobar la seva sabata perduda. L´arbre 
de les sabates és una obra inspirada en un 
arbre dels desigs de Xipre. Penjaven d’aquest 
arbre draps i notes de paper amb missatges 
secrets. La idea lligava amb un tema ancestral 
i recurrent en els contes populars de moltes 
cultures: l´arbre dels desigs.

Edat recomanada: + de 3 anys
Durada: 45 min.
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

TEATRE DE MIRA-SOL
7 aBrIL
Diumenge, a les 12 h

LaIKa,
amb Xirriquiteula Teatre 
La primera gossa astronauta de la història inspira un espectacle per a tota la família que 
ens explica, de manera molt visual, un episodi fonamental en la història dels viatges a 
l’espai, però que és, també, el relat d’un abús.
Una gosseta anomenada Laika que, en aquest muntatge, corre pels parcs i les places de 
Moscou sense ni imaginar-se que el seu destí seria els estels que veia cada nit. I és que ella 
va ser la protagonista d’una història trepidant que la va dur a la nau espacial Sputnik II i 
a orbitar al voltant del nostre planeta. Però, tot i constituir una aventura apassionant, la 
història de Laika no es va acabar gaire bé, com a mínim per a la protagonista d’aquesta 
història. D’aquí que Xirriquiteula Teatre aprofiti l’ocasió per explicar-nos una història pa-
ral·lela: la d’aquells que, com la mateixa Laika, són víctimes d’abusos i es troben immersos, 
sense voler-ho, en les lluites de poder d’altres.

Direcció: Enric ases 
Intèrprets: Marc Costa i Iolanda Llansó,
Christian Olive i Daniel Carreres

Espectacle OFFTA

Edat recomanada: + 6 anys
Durada: 60 min.
Preu entrada: 6 €
Entrades a centresculturals.santcugat.cat
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20 MarÇ
CUrIOsITaTs I ParTICULarITaTs
DEL CErVELL
Jordi Jauset, enginyer i divulgador científic
Què passa al cervell dels músics?
A partir d’una descripció inicial del nostre 
“òrgan rei”, cal contemplar les diferències 
estructurals que existeixen en els cervells dels 
músics (instrumentistes, cantants, ballarins...) i 
com originats per la neuroplasticidad, aquests 
canvis són possibles.

CICLE FILOsOFIa I VIDa

5 FEBrEr (DIMARTS)
FILOsOFIa I FELICITaT
Victoria Camps, catedràtica d’Ètica
La filosofia s’ha fet ressò, en múltiples ocasions, 
de la pregunta sobre el sentit de la vida, 
equivalent a la de felicitat com a objecte dels 
nostres desitjos. La felicitat és una cerca al llarg 
de la vida de la persona. 

20 FEBrEr
La VIDa. TaMBÉ Es PENsa?
Miguel seguró, professor de Filosofia de la 
Universitat Oberta de Catalunya
Una antiga dita diu: “primum vivire, deinde 
philosophari”. No obstant això, no queda clar que es 
pugui viure sense pensar de quina manera es viu.

CICLE NEUrOCIÈNCIa

6 MarÇ
El BaLL DEL CErVELL
Hanna Poikonen, fundadora de The Wise
Motion Community
Què passa en el nostre cervell quan gaudim 
del ball?  
El món fascinant del moviment, la creativitat 
i la ment s’obren d’una manera nova 
amb els descobriments de la neurociència. 
Aprofitem aquests descobriments per 
aprendre també com mantenir la salut i la 
vitalitat amb l’activitat física diària.

CICLE  DE CONFErÈNCIEs aL XaLET NEGrE
Dimecres, a les 18 h
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CICLE La HIsTÒrIa DELs 
NOsTrEs TEMPs

3 aBrIL
La rEPÚBLICa DE WEIMar
Giovanni Cattini, professor d’Història 
Contemporània de la UB
Nascuda de la derrota militar alemanya 
en la Primera Guerra Mundial, la vida de la 
república de Weimar (1919-1933) fou el primer 
intent seriós d’implantar un sistema liberal i 
democràtic a Alemanya.

10 aBrIL 
OTELLO
Francesc Lozano, doctor en Biologia, 
professor d’EsaDE i musicòleg 
Shakespeare i Verdi no podien fallar en aquesta 
òpera colossal que ens introdueix en el drama de 
la gelosia.  Una de les millors creacions de Verdi.

XALET NEGREEntrada gratuïta

24 aBrIL
FraNKLIN D. rOOsEVELT
Miguel Garau, doctor en Història
Franklin D. Roosevelt (1882-1945) fou l’únic 
president dels Estats Units d’Amèrica, capaç 
de guanyar quatre eleccions consecutives. Va 
fer front a reptes importantíssims com la gran 
depressió econòmica del 1929 i la Segona 
Guerra Mundial. 

8 MaIG
WINsTON CHUrCHILL
Miguel Garau, doctor en Història
De noble nissaga, Sir Winston Churchill 
(1874-1965) fou un polític de raça. Passarà a 
la història pel seu paper en la Segona Guerra 
Mundial. Des del primer moment, va advertir el 
perill que representava Hitler per a Europa.
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Cicle de conferències científiques 2019
FrONTErEs DEL CONEIXEMENT: DIVErsITaT I INTErrELaCIONs DE La CIÈNCIa
Podeu consultar l’agenda d’activitats a: 
www.astronomia.cat

Ho organitza: Associació Astronòmics Sant Cugat – Valldoreix
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Cugat

CICLE COsMOs I CaNVI CLIMÀTIC

22 MaIG
MaCrO I MICrO COsMOs
Francesc Lozano, doctor en Biologia i
professor d’EsaDE 
L’estudi del macrocosmos, de l’univers que 
ens envolta, ha obert nous interrogants que 
la ciència encara no ha pogut desxifrar. La 
matèria fosca, i l’energia del buit, en són dos 
dels exemples més destacats. 

5 JUNY
CaNVI CLIMÀTIC I ILLEs DE CaLOr 
UrBaNEs
Conferenciant: Javier Martin-Vide, 
catedràtic de Geografia Física de la UB
L’escalfament global és la manifestació del 
canvi climàtic, que suposa a Catalunya un 
increment de 0,24ºC por dècada. Al centre de 
les ciutats aquest escalfament se suma al plus 
tèrmic que aporten les illes de calor.
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CICLE DOCUMENTaL DEL MEs
El segon dimecres de mes, a les 20 h CASA DE CULTURA

13 FEBrEr
OUaGa GIrLs

Direcció: Theresa Traore Dahlberg
Nacionalitat: Burkina Faso, França, Qatar i Suècia
Durada: 83 min.
VO en francès i mossi, subtitulat en català

A la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, un 
grup de noies joves estudien en una escola per 
convertir-se en mecànics de cotxes. Entre martells 
i claus angleses, comparteixen rialles, germanor i 
amistat. Els seus somnis i desitjos es barregen amb 
els valors d’un país i amb l’opinió de la societat que 
les envolta sobre com ha de ser suposadament una 
dona.

13 MarÇ 
BOBBI JENE
Direcció: Elvira Lind
Nacionalitat: Dinamarca i Suècia
Durada: 94 min.
VO en anglès, subtitulat en català

Després de 10 anys d’èxit i fama a Israel, la 
prestigiosa ballarina Bobbi Jene pren la difícil 
decisió de tornar als Estats Units i treballar de forma 
independent. Als 30 anys, i bojament enamorada 
d’un jove ballarí israelià, haurà d’afrontar les 
conseqüències de deixar l’estabilitat i la zona de 
confort i lluitar pel seu art en solitari, que esdevindrà 
més personal i trencador que mai.

Una proposta de Paral·lel 40 Entrada gratuïta
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10 aBrIL 
NaMrUD

Direcció: Fernando romero Forsthuber
Nacionalitat: Àustria
Durada: 94 min.
VO en àrab, anglès i hebreu, subtitulat en català

Jowan Safadi és un famós i controvertit músic 
palestí-israelià. Les seves lletres i cançons són plenes 
de denúncia sobre la situació al territori. Investigat 
per “incitació al terrorisme” i arrestat en alguna 
ocasió, s’haurà de fer càrrec del seu fill adolescent i 
això l’obligarà a afrontar responsabilitats paternals 
mentre continua lluitant pels seus ideals.testimonis 
de la Xina més tradicional i històrica que està a punt de 
desaparèixer.

CASA DE CULTURA
6 MarÇ
Dimecres, a les 19 h
DOCUMENTaL “HaVING IT aLL” 
Tres dones es proposen viure els seus somnis de 
compaginar la seva professió amb la seva vida amb la 
parella i la de ser mares. El documental les acompanya 
des que es queden embarassades i comencen 
l’aventura.
Després de dos anys d’imprevistos i molts sacrificis, 
cadascuna té una idea diferent del que realment 
significa tenir-ho tot. 

Dins dels actes de commemoració 
del 8 de març, Dia Internacional de la Dona 

Ho organitza: servei d’atenció a la Dona

Dates del cicle documental del mes: dimecres 8 de maig, dimecres 12 de juny i dimecres 10 de juliol.
Consulteu properes títols a centresculturals.santcugat.cat

DIa INTErNaCIONaL DE La DONa 



24 25
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DE L’11 DE GENEr aL 9 DE MarÇ DE 2019
ENTUsIasME. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MaCBa
A cura de David armengol
Amb Ignasi aballí, Vito acconci, Maja Bajevic, Marcel Broodthaers, anne-Lise Coste, Esther 
Ferrer, Peter Friedl, richard Hamilton, Emanuel Licha, Gordon Matta-Clark, Cildo Meireles, 
Younès rahmoun, Tere recarens, Àngels ribé, Dieter roth, Mireia sallarès i Zush.

Projecte que aborda la contemporaneïtat des d’una perspectiva optimista, persistent i 
apassionada.

DEL 8 DE MaIG aL 20 DE JULIOL
TEMPs DE PLOM I PLaTa. Derives obligades, de Nora ancarola
A cura de Joan M. Minguet 
Dimecres 8 de maig, a les 19 h. Inauguració i visita comentada a l’exposició, a càrrec de Nora 
ancarola, artista, i Joan M. Minguet, comissari. 

Exposició sobre la gestió del malestar en aquelles tràgiques derives migratòries, anònimes o 
personalitzades, que han presidit el segle XX.

Programació de bIENALSUR. bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Coproducció de 
Virreina, Centre de la Imatge de barcelona i UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero de buenos Aires). 
Amb el suport de Dept. de Cultura Generalitat de Catalunya.

Foto: Marc Quévy

“La maleta de W.b.” (fragment de la instal·lació), de Nora Ancarola

DE L’11 DE GENEr aL 7 DE JUNY
EsPaI OBErT DE CrEaCIÓ. 
Windown: viure l’art amb tots els sentits
A càrrec de Gusti, Isma i Inge Nouws
Windown és un projecte obert i transversal 
que dinamitza activitats de creació artísti-
ca amb una mirada inclusiva, on tothom 
en pot formar part.
Divendres, de 18 a 20 h 
Cost per sessió: 3 € de material 
Cal inscripció prèvia a centresculturals.santcugat.cat

DIMECrEs 3, 10 I 17 DE JULIOL
aL/TErraT
Propostes per gaudir de la fresca els 
vespres d’estiu 

aCTIVITaTs VINCULaDEs:

DIVENDrEs 11 DE GENEr, a LEs 19 H
Presentació de l’exposició, a càrrec de 
David armengol, comissari de l’exposició

DIJOUs 24 DE GENEr, a LEs 19 H 
«Lectures entusiastes de la Col·lecció MaCBa», 
a càrrec d’Experimentem amb l’art
Visita dinamitzada per a adults (a partir de 16 anys)

DIMECrEs 13 DE FEBrEr, a LEs 19 H
Conferència: “Cap a una lectura entusiasta de l’art 
contemporani”, a càrrec de David armengol

DIVENDrEs 15 DE FEBrEr, a LEs 18 H
Diverdivendres, Cossos que fan coses, a càrrec de 
Marta Galán (per a grups familiars amb nens/es a 
partir de 6 anys)
Cal inscripció prèvia a centresculturals.santcugat.cat

Més informació i activitats a centresculturals.santcugat.cat

Exposició itinerant del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació 
de barcelona, organitzada en conveni amb el Museu d’Art Contemporani de barcelona (MACbA), i en 
col·laboració amb els municipis que l’acullen.

DIMarTs 19 DE FEBrEr, DE 18 a 19.30 H
Conversa-taller: “La pràctica artística: entre el 
fer i el no fer”, amb Ignasi aballí, artista, i David 
armengol. 
Cal inscripció prèvia a centresculturals.santcugat.cat

DIssaBTE 23 DE FEBrEr, DE 10 a 12 H
Itinerari: recorregut per l’entorn natural de 
Collserola, amb Àngels ribé, artista, en 
conversa amb David armengol.  
Amb esmorzar inclòs. Consulteu web i xarxes 
socials per a informació del punt de trobada

Per a altres visites amb servei educatiu, consul-
teu centresculturals.santcugat.cat, i concerteu 
dia i hora a través de maristany@santcugat.cat 
o 93 165 85 89
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CASA DE CULTURA

DEL 9 DE MaIG a L’1 DE JUNY
MOsTra DE TrEBaLLs DELs aLUMNEs DE TrIaNGLE
Selecció de projectes que s’han anat treballant al llarg del curs.
Dijous 9 de maig, a les 19 h. Inauguració de l’exposició

CASA DE CULTURA / CENTRE D’ART MARISTANY

DEL 21 DE MarÇ aL 27 D’aBrIL
LUMÍNIC
Dijous 21 de març, a les 19 h. Inauguració del festival.
Primer festival de fotografia de Sant Cugat del Vallès, que desplega una programació completa 
dedicada a la fotografia d’autor. Ho organitza: Lumínic

CASA AYMAT / CENTRE D’ART MARISTANY

DEL 12 DE JUNY aL 20 DE JULIOL
NEGOCIO
Proposta comissarial d’alba refulgente, Gara Basilio i alba García-Martínez, emmarcada
sota un mateix concepte comú: la crítica social o la subversió dels estàndards de la realitat 
normativa.

Projecte seleccionat a la convocatòria “Programa obert per a les sales d’exposicions municipals, 
via pública, art mural i propostes efímeres”.

DIssaBTE, 25 DE MaIG
NIT DE L’arT. TaLLErs OBErTs
Mostra dels treballs dels alumnes de la Casa Aymat i del Centre d’Art Maristany, i tallers artístics 
oberts a tothom.

Més informació i activitats a centresculturals.santcugat.catMés informació i activitats a centresculturals.santcugat.cat

Performance de Jordi Gispert, Cirumval’art. 2018
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dj. 2 TB 21 h LUCÍa FUMErO & MarTÍN MELÉNDEZ Cicle música al Mut Música p. 14

ds. 4 TMs 21 h OVELLEs Carmen Marfà i Yago alonso Teatre p. 7

dc. 8 XN 18 h WINsTON CHUrCHILL La història dels nostres temps Conferència p. 21

dc. 8 CaM 19 h INaUGUraCIÓ Temps de plom i plata Exposició p. 27

dj. 9 CC 19 h INaUGUraCIÓ Triangle Exposició p. 26

dj. 9 TB 21 h FraNCEsC aBrIL & MarC saMBOLa Cicle música al Mut Música p. 14

dv.10 LF 21.30 h DOs FaMILIas Cia. Dos Familias Teatre p. 8

dv. 10 TB 22.30 h PEarsON I BETa La Pua en directe Música p. 12

ds. 11 TB 19 h IMPrOsIONaNT IV rOUND Tallers de Teatre sílvia servan Teatre p. 9

ds. 11 TMs 21 h L’HOTEL DELs DOs MONs Cia. Mira-sol Teatre Teatre p. 7

dg. 12 TMs 19 h L’HOTEL DELs DOs MONs Cia. Mira-sol Teatre Teatre p. 7

dj. 16 TB 21 h WELLs & FErNÁNDEZ Cicle música al Mut Música p. 14

dv. 17 LF 21.30 h MarIa aNTONIETa Obra de stefan Zweig Teatre p. 8

dv. 17 TB 22 h JarVIN NaVarrETE Nits d’electrònica Música p. 13

dg. 19 PCQ 12 h CICLE VErMUT & sWING Fem Lindy Dansa p. 9

dc. 22 XN 18 h MaCrO I MICrO COsMOs Cosmos i canvi climátic Conferència p. 21

dj. 23 TB 21 h LIa KaLI Cicle música al Mut Música p. 14

ds. 25   .     . NIT DE L’arT Tallers oberts arts visuals p. 27

ds. 25 TB 19 h IMPrOsIONaNT IV rOUND Tallers de Teatre sílvia servan Teatre p. 9

dj. 30 TB 21 h MarC GIBErT & sErGI sIrVENT Cicle música al Mut Música p. 14

dv. 31 PCQ 18 h DIVErDIVENDrEs, TEraNYINa Què Fas Carlota? Familiar p. 19

dv. 31 LF 21.30 h CIrErEs I LENTEJUELas La Melancòmica Teatre p. 8

JU
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Y
dg. 2 CC 12.30 h DOs ParDaLETs I EL HIJO DEL FLaCO Pícnic musical Música p. 10

dc. 5 XN 18 h CaNVI CLIMÀTIC I ILLEs DE CaLOr UrBaNEs Cosmos i canvi climátic Conferència p. 21

dj. 6 TB 21 h  DÚO rUMIa Cicle música al Mut Música p. 14

ds. 8 TB 19 h IMPrOsIONaNT IV rOUND Tallers de Teatre sílvia servan Teatre p. 9

dc. 12 CC     . INaUGUraCIÓ Negocio Exposició p. 26

dj. 13 TB 21 h IKEr Cicle música al Mut Música p. 14

dg. 16 PCQ 19 h CICLE VErMUT & sWING Fem Lindy Dansa p. 9

FE
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dc. 6 XN 18 h FILOsOFIa I FELICITaT Filosofia i vida Conferència p. 20

dc. 6 CaM 19 h CaP a UNa LECTUra ENTUsIasTa Entusiasme arts visuals p. 24

dj. 7 TB 21 h HEMIOLa TrIO Cicle música al Mut Música p. 14

dc.13 CC 20 h OUaGa GIrLs Documental del mes audiovisual p. 22

dj. 14 TB 21 h MarIa rEINÓN & GErarD FLOTaTs Cicle música al Mut Música p. 14

dv.15 CaM 18 h DIVErDIVENDrEs, COssOs QUE FaN COsEs Entusiasme Familiar p. 15

dv. 15 TB 22.30 h saLTOrs rOCK BaND I EXCELLENCE La Pua en directe Música p. 11

dg. 17 PCQ 12 h CICLE VErMUT & sWING Fem Lindy Dansa p. 9

dm. 19 CaM 18 h La PrÀCTICa arTÍsTICa Entusiasme arts visuals p. 24

dc. 20 XN 18 h La VIDa. TaMBÉ Es PENsa? Filosofia i vida Conferència p. 20

dj. 21 TB 21 h LUCas DELGaDO & JUaN PasTOr Cicle música al Mut Música p. 14

dv. 22 XN 17 h DIVErDIVENDrEs, CINTEs VOLaDOrEs Taller Familiar p. 15

dv. 22 TMs 21 h CONXOrXa Cia Magma 2011 Teatre p. 4

ds. 23 CaM 10 h rECOrrEGUT PEr COLLsErOLa Entusiasme arts visuals p. 24

dg. 24 TMs 12 h ELs VIaTGEs D’EN FILaLICI Cia. El dit al nas Familiar p. 16

dj. 28 TB 21 h aNaÏs VILa & GErarD DE PaBLO Cicle música al Mut Música p. 14

ÍNDEX CrONOLÒGIC
M

a
rÇ

dv. 1 TB 22 h DJ sParKY Nits d’electrònica Música p. 13

dc. 6 XN 18 h El BaLL DEL CErVELL Neurociència Conferència p. 20

dc. 6 CC 19 h HaVING IT aLL Dia de la dona audiovisual p. 22

dj. 7 TB 21 h raQUEL LÚa Cicle música al Mut Música p. 14

ds. 9 TMs 21 h rIVErsIDE DrIVE, de Woody allen Cia. La Global Teatre p. 4
dc. 13 CC 20 h BOBBI JENE Documental del mes audiovisual p. 23

dj. 14 TB 21 h MaITIa TrIO Cicle música al Mut Música p. 14

dv. 15 TB 22.30 h MaIO DE saL I DECIBELLEs La Pua en directe Música p. 11

dg. 17 PCQ 12 h CICLE VErMUT & sWING Fem Lindy Dansa p. 9

dg. 17 TMs 12 h QUaDrEs D’UNa EXPOsICIÓ Centre de Dansa de Catalunya Familiar p. 16

dc. 20 XN 18 h CUrIOsITaTs I ParTICULarITaTs
DEL CErVELL Cicle neurociència Conferència p. 20

dj. 21   . 19 h FEsTIVaL DE FOTOGraFIa Lumínic Exposició p. 27

dj. 21 TB 21 h saNDra BaUTIsTa Cicle música al Mut Música p. 14

dv. 22 Ca 18 h DIVErDIVENDrEs, POsa-HI CULLEraDa! Triangle Familiar p. 17

dv. 22 TMs 21 h CaLMa! Guillem albà Teatre p. 5

dj. 28 TB 21 h NUMa Cicle música al Mut Música p. 14

ds. 30 TMs 21 h aNTaVIaNa Taula d’arts Escèniques Teatre p. 5

a
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dj. 11 TB 21 h JOrDI CLarET & GaTO sUaVE Cicle música al Mut Música p. 14

dv.  12 TB 22.30 h GHOsT TrIP I NaDa QUE VEr La Pua en directe Música p. 12

ds. 13 TMs 21 h EL MaLaLT IMaGINarI, de Molière Cia. Teatre a l’Ombra Teatre p. 6

dc. 24 XN 18 h FraNKLIN D. rOOsEVELT La història dels nostres temps Conferència p. 21

dj. 25 TB 21 h MONOCHrOME Cicle música al Mut Música p. 14

dv. 26 TB 22 h DJ MaTa Nits d’electrònica Música p. 13

ds. 27 TB 19 h IMPrOsIONaNT IV rOUND Tallers de Teatre sílvia servan Teatre p. 9

dg. 28 LP 12 h L’arBrE DE LEs saBaTEs Cia. Pea green boat Familiar p. 19

dg. 28 PCQ 12 h CICLE VErMUT & sWING Fem Lindy Dansa p. 9

G dj. 24 CaM 19 h LECTUrEs ENTUsIasTEs Col·lecció MaCBa Entusiasme Exposició p. 24
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dc.  3 XN 18 h La rEPÚBLICa DE WEIMar La història dels nostres temps Conferència p. 20

dj. 4 TB 21 h aLEssIO arENa Cicle música al Mut Música p. 14

dv. 5 TMs 21 h DEsPrÉs DE TU Cia. La Cíclica Teatre p. 6

dg. 7 TMs 12 h LaIKa Xirriquiteula Teatre Familiar p. 18

dc. 10 CC 20 h NaMrUD Documental del mes audiovisual p. 23

dc. 10 XN 18 h OTELLO La història dels nostres temps Conferència p. 20

JU
LI

O
L

dc. 3 CaM     . VEsPrEs D’EsTIU aL/TErraT arts visuals p. 27

dc. 10 CaM     . VEsPrEs D’EsTIU aL/TErraT arts visuals p. 27

dc. 17 CaM     . VEsPrEs D’EsTIU aL/TErraT arts visuals p. 27

dg. 21 PCQ 19 h CICLE VErMUT & sWING Fem Lindy Dansa p. 9



ConvoCatòria d’arts esCèniques 2019
Si sou un col·lectiu santcugatenc, versat en les 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 15 d'abril.

ConvoCatòria d’arts visuals 2019
Projectes curatorials d'art contemporani, Les lleixes del 
CAM, Cicle d'artistes santcugatencs, Projectes en obert,
El Parèntesi de Mira-sol, Les Escales del Vilab i Les Estades 
creatives. Bases a centresculturals.santcugat.cat, apartat 
Impuls a la creativitat.

ConvoCatòria musiCal 2019
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 15 d'abril.

Centres Culturals
C. Castellví, 8
08173 Sant Cugat del vallès
telèfon: 93 589 13 82
casadecultura@santcugat.cat

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

C. de Casino, 2
08198 la Floresta, Sant Cugat del vallès
telèfon: 93 583 81 43
casinolafloresta@santcugat.cat

Plaça de la Creu d’en blau
08196 les Planes, Sant Cugat del vallès
telèfon: 93 675 51 05
casallesplanes@santcugat.cat

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

C. d’Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del vallès
telèfon: 93 165 85 89
maristany@santcugat.cat

Carrer de villà, 68
08173 Sant Cugat del vallès
telèfon: 93 565 70 82
casaaymat@santcugat.cat

av. Pla del vinyet, 81-85
08172 Sant Cugat
telèfon: 93 544 19 65
casaltorreblanca@santcugat.cat 

centresculturals.santcugat.cat



www.centresculturals.santcugat.cat

Xarxa de Centres Culturals
 

tEatRE · DaNSa · MúSICa · auDIOvISualS · CONFERÈNCIES

ExPOSICIONS · aRtS vISualS · aCtIvItatS · PúblIC FaMIlIaR


