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2022

PROGRAMACIÓ CINE CLUB
PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL
ESPAI MARAGALL EN FAMÍLIA
ESCENA LOCAL
CICLE DE TEATRE AMATEUR
E (VISUALS) – EXPOSICIONS

DISSABTE 15 D’OCTUBRE, 21H

A BESAR DE TODO, ADICTO

(Monòleg)

A besar de todo, adicto és una obra de teatre en forma de monòleg
amb poemes, contes, anècdotes i música. Rubèn Martínez,
acompanyat per Israel Oliver al piano, ens narra la seva experiència
com a addicte i el seu posterior procés de recuperació. A besar de
todo, adicto suposa un recorregut emocional per la part més fosca
d’aquesta malaltia i per la llum que suposa un procés de rehabilitació.
Després de gairebé quatre anys recuperat, l’autor ens acosta les
ombres i les llums de l’addicció. Una història emocional per a tots els
públics: una història real, de vida, caiguda i superació personal.
PREUS: General 12 €
Club Maragall 8 €
Gratuït Joves de 14 a 20 anys (a taquilla)
Més informació i venda d’entrades a www.espaimaragall.cat

-

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE, 12 H

ESPAI MARAGALL EN FAMÍLIA.
L’AVENTURA D’AVORRIR SE

Cia. L’Estaquirot teatre

La Rita és una nena que, tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix
i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l’àvia, amb un simple aneguet
de goma, comença una aventura que la portarà a viatjar amb la
imaginació al món dels colors tot descobrint personatges
sorprenents…
I ara sempre vol anar a casa de l’àvia per avorrir-se una estoneta!
Aquest espectacle pretén motivar la creativitat dels nens i les nenes,
així com reflexionar sobre la gestió del temps i la quantitat de joguines
i regals que tenen a casa.
PREUS: Socis Xarxa (de 3 a 12 anys): 8 €
No socis Xarxa i adults: 10 €
Abonament infantil (de 3 a 12 anys):
Anual / Temporada: 1,66 € / 1,83 € per espectacle
Venda online d'entrades i abonaments: xarxagava.cat
i a l'espai Maragall de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h
i 1 hora abans de l'inici de l'espectacle en la taquilla del Teatre.
ORGANITZA: La Xarxa

-

DIVENDRES 21 D’OCTUBRE, 20 H

GAVAMÓN 2022.
XVIII MOSTRA DE DRETS HUMANS

Nit solidària on el món de la cultura donarà suport a dos projectes,
com el suport a les dones afganeses a través de l'entitat Un gest de
calor i a les dones de Burkina Faso, amb l'entitat Mujeres Burkina.
DONACIÓ: 5 €.
Més informació i reserva d’entrades a www.espaimaragall.cat

-

DISSABTE 22 D’OCTUBRE, 20 H

GAVAMÓN 2022.
XVIII MOSTRA DE DRETS HUMANS
Pel·lícula oberta a la ciutadania.
EL PERDÓN

Situació de la dona iraní. Una dona, el marit de la qual va ser executat,
passa per dificultats a l’hora de cuidar de la seva filla amb diversitat
funcional. Tot i els seus problemes, la família de l’antic espòs, insisteix
en que ha de casar-se amb el seu germà i quedar-se amb ells.
Posteriorment, descobreixen que la sentència de mort era errònia i
que el principal sospitós és l’únic testimoni que va incriminar al seu
marit.
Més informació i reserva d’entrades a www.espaimaragall.cat

-

DIUMENGE 23 D’OCTUBRE, 20 H

GAVAMÓN 2022.
XVIII MOSTRA DE DRETS HUMANS
Teatre-dansa, MIGRARE
de la Companyia Maduixa

Una història commovedora que explora els límits de l’equilibri amb el
moviment, reflecteix els obstacles i fronteres invisibles d’odis irracionals i
prejudicis, i reflexiona sobre el fet migratori en clau de gènere.

-

Més informació i reserva d’entrades a www.espaimaragall.cat

DIVENDRES 28 D’OCTUBRE , 20 H

MARATÓ DE CINEMA DE TERROR

Expediente Warren III: El diablo me obligó a hacerlo (2021)

La noche de Halloween (1978)
PREU: Entrada gratuïta.
Més informació i reserva d’entrades a www.espaimaragall.cat
Aquesta activitat forma part del programa de Castaween.

-

DISSABTE 29 D’OCTUBRE, 20 H

CICLE DE TEATRE AMATEUR. SAW

Espectacle interactiu.
Adaptació teatral de la pel·lícula de culte SAW.

Dues persones es desperten lligades en un lavabo amb un home mort
al costat. La seva missió serà sortir d’aquest espai, amb vida.
Descobreix l’autèntic terror en aquesta innovadora obra de teatre.
PREU: Anticipada 5 €, i el mateix dia 6 €
ORGANITZA: Spartanos (Grup Teatral La Igualtat)
Més informació i venda d’entrades a www.espaimaragall.cat
Aquesta activitat forma part del programa de Castaween.

-

DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE 19 H,

CINE CLUB

CINCO LOBITOS

Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare i s’adona que no sap molt bé
com ser-ho. La seva parella ha de ser fora unes setmanes per feina i
decideix tornar a casa dels seus pares, en un bonic poble costaner del
País Basc, i així compartir la responsabilitat de tenir cura del seu
bebè. El que no sap l’Amaia és que, encara que ara sigui mare, no
deixarà de ser filla.
IDIOMA: Castellà
DURADA: 104 min
PREU: 4 € (Club Maragall i socis del Cine club).
4,5 € General
Més informació i venda d’entrades a www.espaimaragall.cat

-

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE, 12 H

ESPAI MARAGALL EN FAMÍLIA

UNA DENT SOTA EL COIXÍ
Cia. PocaCosa Teatre

La Lluïsa és la responsable del magatzem de joguines del Ratolí Martí, el
Ratoncito Pérez, la Fada de les Dents i els Angelets. Quan un d’aquests
personatges recull una dent de sota el coixí d’un nen o una nena, l’hi
porta a la Lluïsa que és l’encarregada de triar el regal ideal per a aquell
nen o aquella nena. La Lluïsa examina amb detall la dent i a través de la
forma —si està molt gastada o no, del color, etc.— pot saber com és
aquell infant. Per tant, pot saber quin regal el farà feliç. Això sí, sempre
han de ser coses petites que puguin ser col·locades a sota del coixí.
PREUS: Socis Xarxa (de 3 a 12 anys): 8 €
No socis Xarxa i adults: 10 €
Abonament infantil (de 3 a 12 anys):
Anual / Temporada: 1,66 € / 1,83 € per espectacle
Venda online d'entrades i abonaments: xarxagava.cat
i a l'espai Maragall de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h
i 1 hora abans de l'inici de l'espectacle en la taquilla del Teatre.
ORGANITZA: La Xarxa

-

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE, 20 H

EL TRENCANOUS

International Ballet Company de Moldàvia
DANSA

El Trencanous és una de les obres més estimades pel públic i compta
amb la música insuperable del compositor més admirat de música per
a ballets: el gran Piotr Txaikovski. És una obra plena de fantasia. Els
protagonistes, la Clara i el Trencanous, ens transporten a un conte
fantàstic ple d'aventures i ens delecten amb danses sublims gràcies a
la coreografia original de Marius Petipa i Lev Ivanov.
PREUS: 38 €
35 € (Pack familiar. Mínim 4 entrades)
28 € (Grups. Mínim 12 entrades)
25 € Escoles de dansa.
Venda d’entrades a www.factoriacultural.com
Més informació a www.espaimaragall.cat

-

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE, 18 H

CICLE DE TEATRE AMATEUR

LA CANTANTE CALVA
Cia. 7 y medio

Primera companyia teatral de ADISGA (Associació de familiars de
persones amb discapacitat intel·lectual de Gavà).
Sinopsis:
La senyora i el senyor Smith porten una vida apassionadament
avorrida i la concertada i inesperada visita dels seus veïns , no canvia
aquesta situació. Però l’arribada d’un nou personatge, en recerca
d’alguna cosa que doni sentit a la seva vida , fa que es produeixin les
situacions més delirants.
“La cantante calva” ens mostra l’absurd de l’existència humana, vista
a través de la peculiar vida quotidiana d’uns personatges incapaços de
relacionar-se entre ells. Una historia incomprensiblement divertida
sobre la rutina i la comunicació humana.

-

Més informació i venda d’entrades a www.espaimaragall.cat

DEL 24 AL 27 DE NOVEMBRE

GAVÀ HALL OF FAME. BARCELONA ‘92

3r Saló de la Fama de Bandes Tributs i Versions
de Catalunya

El tercer Saló de la Fama de Bandes Tribut i Versions de Catalunya
celebra el 30 aniversari de Barcelona ’92 amb la reproducció a l’Espai
Maragall d’algunes de les fites musicals més importants esdevingudes
l’any dels Jocs Olímpics. Els Jocs van canviar les nostres vides a molt
millor, amb un gran impacte social i cultural sense precedents.
Per això, gaudirem de tres grans concerts que ens portaran, sense
dubte, a reviure grans moments musicals d’aquell any.

Enguany, també recuperem l’escenari Cafè Teatre, al Hall de l’Espai
Maragall, amb una proposta de concerts de petit format i gratuïts per
amenitzar les vesprades del Festival amb les millors versions.

-

Les entrades a la venda estaran disponibles aviat a www.espaimaragall.cat

DISSABTE 3 DE DESEMBRE, 12 H

CICLE DE TEATRE AMATEUR:

BON APPETIT
Cia. Spectacular Taronja

El restaurant del Chef Gregory s’ha convertit en un caos. Ningú
controla com abans els fogons d’aquesta cuina i els clients troben a
faltar el famós pollastre a la Gregory. Sembla que tot està en mans
de la Rateta Renné i del despistat Dimitri. Aconseguiran salvar el
restaurant?
PREU: 6 €
Més informació i venda d’entrades a www.espaimaragall.cat

-

DISSABTE 3 DE DESEMBRE, 19 H

GALA 40 ANIVERSARI
DE LA CASA DE ANDALUCÍA

CRISTIAN GUERRERO en concert

Cristian Guerrero és un cantaor format a les penyes catalanes i als
tablaos. Amb només 13 anys, ja actuava en alguns tablaos de la Ciutat
Comtal i dos anys després va entrar a formar part del grup del Tablao
Flamenco Cordobés. Tot i la seva joventut, ha treballat per a algunes
de les figures nacionals més importants del cant i el ball flamenc.
Ha actuat al XVI Festival de Jerez, sota la direcció musical d’Israel
Galván, amb la bailaora Pastora Galván, el guitarrista Ramón Amador
i el cantant José Valencia.

Ha efectuat múltiples actuacions per tota Espanya i ha actuat a
ciutats com Buenos Aires en el marc de la Tercera Bienal de
Flamenco “Enrique Morente”.
També ha col·laborat amb el ballet de flamenc, Sentimiento y pureza,
de la Casa de Andalucía de Gavà.
PREU: 15 €
Més informació i reserva d’entrades a www.espaimaragall.cat
ORGANITZA: Casa de Andalucía de Gavà

-

DIUMENGE 4 DE DESEMBRE, 19 H

CINE CLUB

LUNANA, UN YAK EN LA ESCUELA

Ugyen és un jove professor a Bhutan que eludeix els seus deures
mentre planeja anar a Austràlia per convertir-se en cantant. Com a
càstig, els seus superiors l’envien a l’escola més remota del món, un
llogaret glacial de l’Himàlaia anomenada Lunana. Després d’un
esgotador viatge, Ugyen arriba a Lunana, on es troba sense
electricitat ni calefacció en una escola sense finestres ni pissarra.
Encara que pobres, els vilatans donen una càlida benvinguda al seu
nou mestre, però ell s’enfronta a l’aclaparadora tasca d’ensenyar als
nens del poble sense cap material. Desesperat, vol abandonar i
marxar al més aviat possible, però, de mica en mica, es veu conquistat
per la senzillesa, bondat i ganes d’aprendre dels petits i les seves
famílies.
IDIOMA: Castellà
DURADA: 110 min
PREU: 4 € (Club Maragall i socis del Cine club).
4,5 € General
Més informació a www.espaimaragall.cat

-

DISSABTE 10 DE DESEMBRE, 19 H

CONCERT DE SANT NICASI 2022

Amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona

Més informació i reserva d’entrades a www.espaimaragall.cat

-

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE, 12 H

ESPAI MARAGALL EN FAMÍLIA

LA LLÀNTIA MERAVELLOSA
Festuc Teatre

Alguna vegada heu somiat que trobàveu una llàntia meravellosa amb
un geni a dins capaç de concedir-vos tres desitjos? Heu pensat quins
desitjos demanaríeu?
La història tracta d’una nena i la voluntat de complir el seu únic desig:
que la mare es curi de la malaltia que pateix. Un desig que no es pot
complir, ja que el geni només pot concedir desitjos a la persona que
ha trobat la llàntia.
PREUS: Socis Xarxa (de 3 a 12 anys): 8 €
No socis Xarxa i adults: 10 €
Abonament infantil (de 3 a 12 anys):
Anual / Temporada: 1,66 € / 1,83 € per espectacle
Venda online d'entrades i abonaments: xarxagava.cat
i a l'espai Maragall de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h
i 1 hora abans de l'inici de l'espectacle en la taquilla del Teatre.
ORGANITZA: La Xarxa

-

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE, 19 H

VOICES FROM YESTERDAY
La Coral La Igualtat presenta l’espectacle Voices from yesterday,
concert simfonicocoral, en què interpretaran algunes de les cançons
més conegudes de la banda de pop-rock nascuda a Liverpool i que
van integrar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo
Starr... coneguts com The Beatles.
Un concert que ens farà reviure unes melodies creades per la banda
britànica més famosa de la història de la música pop-rock, sobretot
durant els anys seixanta, i que, malgrat els anys transcorreguts,
encara són vigents.
Acompanyats d'una orquestra simfònica i la potència d'un gran
conjunt coral, gaudirem d'una antologia que ens sorprendrà per la
seva qualitat artística. Tot això sense oblidar alguns grans temes que
han fet història; una recordança per als dos compositors de bandes
per al cinema, que ens han deixat recentment: Vangelis i Ennio
Morricone. Un concert amb remembrança per no oblidar-nos d'altres
temes que ens han acompanyat durant anys i que romanen perennes
sobre la palestra de la música culta.
PREU: 10 €
Més informació i reserva d’entrades a www.espaimaragall.cat

-

DISSABTE 17 DE DESEMBRE, 20.30 H

VERMUT NADALENC

Concert a càrrec de la Coral Sellarès
Direcció: Emmanuel Niubò
Quan falten pocs dies per a Nadal i ja quasi ens sembla sentir la flaire
del rostit, res millor per encarar les festes que un vermut de nadales,
de les més dolces a les més alegres.
Durant el concert es farà un petit homenatge al mestre Ramón
Marcó amb motiu dels cent anys del seu naixement.
Concert amb músics i cor.
PREU: 10 €
Més informació i venda d’entrades a www.espaimaragall.cat

-

DISSABTE 18 DE DESEMBRE, 18 H

ELS PASTORETS DANSEN. XIII EDICIÓ

DANSA

ORGANITZA: Esbart Bruguers
Més informació i venda d’entrades a www.espaimaragall.cat

EXPOSICIONS
FINS AL 15 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ
“70 ANIVERSARI RALLY FOTOGRÀFIC”
Recull de les fotografies que es van fer en el marc del Rally fotogràfic
organitzat per l’Agrupació Fotogràfica Gavà amb motiu de la Festa
Major de Sant Pere 2022.

DEL 14 DE DESEMBRE
AL 31 DE GENER DE 2023

EXPOSICIÓ
“MEMORIAL JOAN MITJANS”
Organitzada per l’Agrupació Fotogràfica Gavà.

-
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