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NOTA DE PREMSA 

28/09/18 

 

El Teatre Foment inicia la seva temporada més transversal 

en quant a disciplines teatrals. 

❖ La programació destaca pel seu equilibri d’espectacles de teatre, dansa, circ, 

música i teatre familiar, transversalitat que també es veu reflectida en el 

‘’qui’’: grans noms i joves talents. 

❖ El Foment no perd el compromís amb l’escena lleidatana, amb noms com 

Festuc Teatre, Albert Baldomà o Incursió Social; i amb el teatre més 

trencador, com el d’Ivan Morales.  

 

El Teatre Foment de Juneda presenta una nova temporada escènica i musical, una 

programació que ofereix 16 propostes de gran qualitat, de diversos gèneres i per a tots els 

públics.  

✓ Un cartell amb un ampli ventall d’èxits. Propostes que van des de la comèdia al 

teatre polític, del teatre de text al teatre més contemporani i arriscat, passant per la 

fusió de la música popular amb sons contemporanis, com a ‘’A Vore’’. Sense oblidar-

nos del teatre familiar, de gran tradició a Lleida; i el cinema, amb el Cicle Gaudí. 

✓ Juneda s’incorpora al projecte Platea amb la finalitat de mostrar treballs que es 

realitzen fora del nostre territori. Així es podran veure espectacles de la Comunitat 

Valenciana, del País Basc, de Navarra i de la Comunitat de Madrid.  

 

Un ampli ventall d’èxits de gran qualitat 

La nova programació presenta destacades propostes que arriben a Juneda amb l’etiqueta 

de grans èxits del teatre actual, com “Solitudes” de la companyia basca Kulunka Teatro, 

Premi Max al Millor Espectacle de Teatre del 2018 i que arriba el proper dissabte 6 

d’octubre. Una companyia que el públic del Foment ja coneix, ja que la temporada anterior 

ens van presentar “André y Dorine” i fou tot un èxit. Ara amb “Solitudes” ens mostren una 

història emotiva, sorprenent i commovedora, que ens parla de la solitud. Un treball de 

teatre de màscares que sense ni una sola paraula, ens ho explica tot. 

De la Comunitat Valenciana, ens arriba “Carinyo” de Perez&Disla (1 desembre), un cara a 

cara entre una parella que ens parla de què estan fetes les relacions amoroses. Una 

comèdia sobre nosaltres mateixos i les nostres debilitats. 
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Al mes de gener, arriba “Esmorza amb mi” d’Ivan Morales (La Farinera - 19 gener), i ho fa 

amb l’etiqueta de ser un dels espectacles revelació de la darrera edició del Festival Grec de 

Barcelona. Una delicada comèdia  sobre l’amor i l’atzar, signada per un dels autors i 

directors joves més aclamats del teatre català de l’actualitat: Ivan Morales. On reafirma el 

seu talent per parlar de sentiments i de relacions personals en un món dominat per la 

precarietat, la inestabilitat i l’eterna adolescència. 

Al febrer prepareu-vos per escoltar i gaudir de les millors cançons dels Beatles amb el grup 

Abbey Road i el seu concert “The Beatles Show Tribut” (2 febrer), considerada per les 

revistes especialitzades, com la 5a banda tribut a The Beatles del món i la 1a banda tribut a 

The Beatles de parla no anglesa.  

 

Espectacles interdisciplinars i teatre social 

Una vessant que pondera en la programació de la temporada és els espectacles que 

combinen les diferents disciplines escèniques, trobem per exemple la peça “Asuelto” de 

HURyCAN (20 octubre)  que fluctua a cavall de la dansa física i el teatre; on el cos, el 

moviment i l’energia prenen una altra dimensió. 

Al novembre realitzarem una de les grans apostes de la temporada “A vore” de Ramon 

Balagué, Sònia Gómez i Astrio. Un projecte de mestissatge temporal i tradició sobre la 

cultura popular catalana;  jotes samplers, guitarres i dansa contemporània formen la 

columna vertebral d’un espectacle que entusiasmarà a tot tipus de públic.  

Al febrer tancarem la temporada amb “Rhumans” de Rhum&Cia, pallassos, circ i música es 

combinen en un espectacle divertit, delirant i surrealista, amb un clar objectiu: riure. 

Perquè el riure ho cura tot. 

Finalment destacar la proposta de Incursió Social amb l’espectacle “Chapamama o la fi del 

món” (2 desembre) un projecte singular i experimental que incideix en col·lectius 

vulnerables, i que remouran consciencies a través d’un espectacle que gira entorn 

l’ecologisme i el canvi climàtic.  

 

Teatre familiar  

Una de les apostes del Teatre Foment, es oferir una amplia i variada programació de teatre 

adreçada a les famílies. Durant la temporada de tardor-hivern es podran contemplar fins a 

sis propostes de gran qualitat i de diversos gèneres.   

Tindrem dos espectacles amb l’etiqueta de ser els guanyadors a millor espectacle de La 

Mostra d’Igualada (festival referent de teatre infantil), com son: “Contes 1.0” de Teatre la 

fuga (4 novembre) que parla de l’evolució dels contes tradicionals; i, “La nena dels 

pardals” de Teatre al detall (3 febrer) un espectacle poètic i emocionant sobre els petits 

herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens. 
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La companyia Les Bianchis ens mostraran “Les Clink” (7 octubre) un muntatge que 

combina l’humor i una seriosa reflexió sobre l’art de fer-se preguntes.  

Seguirem amb dos espectacles adreçat als més petits: “Els cistells de la Caputxeta” de 

Samfaina de Colors (16 desembre) que combina la música tradicional, poemes, cançons, 

estris i joguines. I més endavant “Blink Flash Duncan” de Montse Roig que busca despertar 

la dansa com a llenguatge d’expressió i obrir la consciència de les pròpies emocions.  

Finalitzarem la temporada amb la companyia lleidatana Festuc Teatre amb la seva darrera 

producció “Adéu, Peter Pan” (3 de març) adaptació del conte clàssic que ens parla del 

vincle entre els infants i els seus avis.  
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DIA A DIA 

 

SETEMBRE 
Dissabte 29   Peça per a un tros  21:00h   Antics rentadors  Teatre 
 
 

OCTUBRE 
Dissabte 6   Solitudes  21:00h   Teatre Foment  Teatre 
 
Diumenge 7   Les Clinck  18:00h   Teatre Foment   Familiar 
 
Dissabte 20   Asuelto   21:00h   Teatre Foment   Dansa 
 
 

NOVEMBRE 
Diumenge 4   Contes 1.0   18:00h   Teatre Foment   Familiar 
 
Diumenge 18   A vore    18:00h  Teatre Foment    Dansa/Música 
 
 

DESEMBRE 
Diumenge 2   Chapamama   18:00h   Teatre Foment   Teatre 
 
Diumenge 16     Els cistells de la Caputxeta  18:00h   Teatre Foment    Familiar 
 
Dissabte 29   Zoo Creative   19:00h   Teatre Foment   Dansa 
 
 

GENER 
Diumenge 13   Blink Flash Dunkan 18:00h   Teatre Foment   Familiar 
 
Dissabte 19   Esmorza amb mi  21:00h   La Farinera   Teatre 
 
 

FEBRER 
Dissabte 2   The Beatleas Tribute  21:00h    Teatre Foment   Música 
 
Diumenge 3   La nena dels pardals  18:00h   Teatre Foment  Familiar 
 
Dissabte 16   Rhumans   21:00h   Teatre Foment   Circ Teatre 
 
 

MARÇ 
Diumenge 3   Adéu, Peter Pan  18:00h    Teatre Foment   Familiar 
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TEATRE 

29 setembre 

PEÇA PER A UN TROS 

d’ALBERT BALDOMÀ 

 

Un padrí i un net que comparteixen nom i cognom. 
Una peça sobre la mort i la vida, sobre dues generacions contraposades. Un pont entre dues èpoques per 
intentar entendre el sentit de la desaparició d’un mateix. 
 
Peça per un tros és la primera part de la Trilogia de la Terra, un side-specific en espai rural on s’hi explica la 
història real de l’autor, que parla de la relació amb el seu padrí, de 93 anys, l’Alberto. 
A partir del dietari sobre el procés de creació de l’autor, anirem veient per totes les fases de reflexió i de 
vivència sobre les quals s’ha anat construint la peça. A partir de converses reals, padrí i net tractaran temes 
com la soledat de la vellesa, la mort, la família, la terra o la dignitat del treball. Una aproximació a un tipus 
de vida que va desapareixent poc a poc, duta a terme a partir de música en directe, dansa, projeccions amb 
vídeos reals de la vida dels protagonistes i, com no, la interacció amb la terra treballada durant tants anys 
per l’Alberto. 
 
 
Fitxa artística: 
 
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ Albert Baldomà 
INTÈRPRET: Albert Baldomà 
 
 

Dissabte 29 SETEMBRE 

21h 

Antics Rentadors de Juneda  

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 50 minuts  

Preu: 5€ 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

 

 

http://www.teatrefoment.cat/
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TEATRE 

6 octubre 

SOLITUDES 

de KULUNKA TEATRO 

 

Premi Max al millor espectacle de teatre 2018 

La companyia Kulunka Teatre torna a Juneda per brindar-nos Solitudes, el seu segon muntatge després 

de l’èxit d’André y Dorine. 

Una història emotiva que parla de solitud, un treball de teatre de màscares que sense ni una sola paraula 

ens ho explica tot. 

Solitudes és un viatge per universos quotidians que, combinant de forma magistral la gravetat amb el 

somriure, commou, sorprèn i emociona. Un muntatge replet de metàfores i de reflexions sobre les 

relacions humanes, la necessitat d’afecte, la incomunicació i la mesura en que els nostres prejudicis són 

capaços d’impossibilitar la felicitat d’altres persones i, per descomptat, la nostra. 

 

 

Fitxa artística: 

INTÈRPRETS: Garbiñe Insausti, José Dault, Edu Cárcamo 

DRAMATÚRGIA: Garbiñe Insausti, José Dault, Edu Cárcamo, Iñaki Rikarte, Rolando San Martín 

DIRECCIÓ: Iñaki Rikarte 

 

Dissabte 6 OCTUBRE 

21h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 80 minuts  

Preu: general 18€ / Amics del Teatre: 14€  / Menors 25 anys: 8€ 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

 

http://www.teatrefoment.cat/
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TEATRE FAMILIAR 

7 octubre 

LES CLINCK 

de LES BIANCHIS 

 

Un espectacle que combina l’humor i una seriosa reflexió sobre l’art de fer-se preguntes. Un muntatge 

molt estimulant per als més joves però també per als adults. 

Per què els cereals no s’enfonsen? Per què les zebres tenen ratlles? 

Quan us ve una pregunta al cap, sabeu què passa? Aquesta se’n va directament a la bústia de Les Clinck. 

“CLINCK! Una altra pregunta noies!” 

Al departament de les respostes, Les Clinck no paren ni un segon. Gràcies al seu enginy i a tota mena 

d’artilugis busquen una solució a totes les qüestions. 

Però que passaria si un dia n’arribés una que no té una resposta fàcil? 

Hi ha respostes per a totes les preguntes? 

 

Fitxa Artística: 

 

AUTORA: Cristina Clemente 

DIRECCIÓ: Ricard Soler i Mallol 

INTÈRPRETS: Queralt Casasayas Reguant, Magda Puig Torres i Bàrbara Roig Grifoll 

 

Diumenge 7 OCTUBRE 

18h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 60 minuts  

Preu: : general 6€ / Amic del Teatre: 5€  / Pack 4 persones: 18€ / Pack 5 persones: 22€ 
*entrada gratuïta per menors de 3 anys si no ocupen butaca 

 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

 

http://www.teatrefoment.cat/
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DANSA 

20 octubre 

ASUELTO 

de HURyCAN 

 

Premi dels professionals a millor espectacle de Dansa en la 31 edició de la Fira Internacional de Teatre i Dansa 

d’Osca. 

Després de triomfar pels escenaris d’arreu del món, arriba a Juneda la Cia. HURyCAN amb la seva 

particular visió del teatre-dansa, on el cos, el moviment i l’energia prenen una altra dimensió. 

ASUELTO és una exploració en procés del treball de HURyCAN, una observació dins de la nostra realitat per 

aconseguir accions necessàries, comprendre la vida com un organisme, com un cos en moviment, que 

transmet i comparteix el que és: màgic i tangible, conceptual i sensible, bell i lleig… Viu. 

 

 

Fitxa artística 

INTÈRPRETS: Arthur Bernard Bazin, Candelaria Antelo, Xavier Auquer Gómez, Carlos Beluga 

DIRECCIÓ I COREOGRAFIA: Arthur Bernard Bazin i Candelaria Antelo 

 

Dissabte 20 OCTUBRE 

21h 

Teatre Foment  

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 50 minuts  

Preu: general 16€  / Amics del Teatre: 12€  / Menors 25 anys: 8€ 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

 

http://www.teatrefoment.cat/
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TEATRE FAMILIAR 

4 novembre 

CONTES 1.0 

de TEATRE A LA FUGA 

 

Premi del públic al millor espectacle de La Mostra d’Igualada 2017 

Un espectacle de creació pròpia que parla de l’evolució dels contes tradicionals 

En Manel és un adolescent que està enfadat amb tot i amb tothom. Un dia apareix en una casa abandonada 

on hi ha uns objectes que parlen i un personatge estrany i misteriós. Entre tots hauran de salvar el món dels 

contes. Ho aconseguiran? 

 

Fitxa artística 

AUTORA: Anna Roca 

DIRECCIÓ: Anna Roca 

INTÈRPRETS: Genís Casals i Tere Solà 

 

Diumenge 4 NOVEMBRE 

18h 

Teatre Foment  

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 60 minuts  

Preu: : general 6€ / Amic del Teatre: 5€  / Pack 4 persones: 18€ / Pack 5 persones: 22€ 
*entrada gratuïta per menors de 3 anys si no ocupen butaca 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

 

 

http://www.teatrefoment.cat/
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DANSA / MÚSICA 

18 novembre 

A VORE 

de de Ramon Balagué, Sònia Gómez i Astrio 

 

Un projecte de mestissatge temporal i tradició sobre cultura popular catalana. 

Jotes+samplers+guitarres+dansa contemporània 

A vore és un projecte de recerca musical i moviment que treballa a partir de la expressivitat tradicional, los 

ritmes, paraules i les danses documentades del sud de Catalunya i nord del país valencià i les fa dialogar 

amb els codis musicals d’Astrio i la dansa performativa de Sonia Gómez. Un diàleg entre llenguatges 

d’abans i d’ara.  

A vore és dansa, és música, és tot el que comparteix l’imaginari popular entès aquest no com a folklore si 

no com a comunitat que ens identifica, comunitat que transmet idees i valors, comunitat que viu coses de 

manera conjunta i individual. Un espai obert per a tothom, un espai de qualitat per la recerca i la 

reconeixible identitat d’un projecte pioner en el seu enfocament musical i de moviment. Tradició, 

contemporaneïtat, recerca, públic, memòria i festivitat. 

 

Fitxa artística 

BALLADORES: Carme Balagué i Sonia Gómez 

MÚSICA: Astrio, Pau Roig i Ramon Balagué 

DIRECCIÓ: Sonia Gómez i Ramon Balagué 

 

Diumenge 18 NOVEMBRE 

18h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 60 minuts  

Preu: general 12€ / Amics del Teatre: 8€  / Menors 25 anys: 6€ 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

http://www.teatrefoment.cat/
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TEATRE 

1 desembre 

CARINYO 

de PÉREZ&DISLA 

 

Des del País Valencià arriba a Juneda una peça que intenta entendre de què estan fetes les relacions 

amoroses. Una comèdia sobre nosaltres mateixos i les nostres debilitats. 

Què significa la paraula amor? 

Una parella asseguda un davant de l’altre. Intercanvien retrets, confessions  i malentesos. Com si la vida fos 

un partit de tenis. I els menyspreus, les manies i les promeses guanyaran punts. Ella és Mireia Pérez. 

Ell, Sergio Caballero. Els envolten els sentiments i el públic, gràcies a una escenografia circular tan oberta 

com tancada a la vegada. 

Uns espectadors que passen de riure de forma espontània a la reflexió que sorgeix per la por de veure’s 

reconegut en el que està passant a l’escenari. L’enèsima discussió. L’enèsima reconciliació. Les paraules i 

els silencis fan mal, diuen els dos protagonistes. Les paraules i els silencis són la columna vertebral 

de Carinyo. Un cara a cara interpretatiu on hi guanyen tots dos actors, però sobretot hi guanya l’obra. 

 

Fitxa artística: 

INTÈRPRETS: Sergio Caballero i Mireia Pérez 

DRAMATÚRGIA: Juli Disla 

DIRECCIÓ: Jaume Pérez 

 

Dissabte 1 DESEMBRE 

21h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 60 minuts  

Preu: general 16€  / Amics del Teatre: 12€  / Menors 25 anys: 8€ 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

http://www.teatrefoment.cat/
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TEATRE 

2 desembre 

CHAPAMAMA o la fi del món 

d’INCURSIÓ SOCIAL 

 

Arts escèniques + procés creatiu + col·lectius vulnerables = INCURSIÓ 

CHAPAMAMA o la fi del món neix de la voluntat de tractar un tema de conscienciació social imminent com 

és l’ecologia i el canvi climàtic, a causa de la intervenció de l’home en els sistemes naturals. Una recerca 

col·lectiva sobre com els nostres hàbits afecten en el medi ambient i l’impacte que tenen en la 

perdurabilitat del nostre planeta, reflexionar junts sobri quin és la nostra responsabilitat social i individual 

envers les generacions que naixeran i creixeran a la Terra, tot això des d’una mirada poètica i artística, 

segell dels projectes d’Incursió. 

Incursió Social és un projecte singular i experimental que incideix en col·lectius vulnerables on a través de 

les arts escèniques, es converteixen en creadors i protagonistes d’una experiència teatral. 

 

Fitxa artística: 

DIRECCIÓ: Vero Cendoya, Anna Barrachina, Marta Pérez i Ramon Giné 

CENTRES COL·LABORADORS: Associació Alba de Tàrrega, Cooperativa L’Olivera de Vallbona de les Monges, 

Centre Talma de Juneda, Residència Municipal d’Avis de Juneda, Acudam (Associació Comarcal Urgell 

D’Ajuda al Minusvàlid) de Mollerussa i Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles. 

 

Diumenge 2 DESEMBRE 

18h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 50 minuts  

Preu: taquilla inversa 

Venda d’entrades a les taquilles del Teatre  

 

http://www.teatrefoment.cat/
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TEATRE FAMILIAR 

16 desembre 

ELS CISTELLS DE LA CAPUTXETA 

de SAMFAINA DE COLORS 

 

Música tradicional, poemes, cançons, estris i joguines. Samfaina de Colors en estat pur. 

Ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no era un de sol, no. Dotze en té. Un per cada mes de l’any. 

El cistell del gener, el cistell del febrer, el cistell del març… I així fins a completar la dotzena. I, si bé és cert 

que dintre del cistell hi porta melmelada, suc i galetes, també és veritat que cada mes de l’any s’hi ha deixat 

caure en forma de vers i de tonada. De poesia i de cançó. Avui farem el xafarder per veure què hi trobem 

dins Els cistells de la Caputxeta. 

 

Fitxa artística 

Mirna Vilasís: veu, acordió diatònic, guitarró, piano i percussions. 

Xavi Múrcia: veu, guitarra, guitarró, baix, sac de gemecs, flabiol i tamborí, tarota i percussions. 

Poemes: Miquel Martí i Pol (del llibre Per molts anys!) 

Cançons tradicionals catalanes 

 

Diumenge 16 DESEMBRE 

18h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 50 minuts  

Preu: : general 6€ / Amic del Teatre: 5€  / Pack 4 persones: 18€ / Pack 5 persones: 22€ 
*Tots els infants a partir de 2 anys hauran de pagar entrada 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

 

 

http://www.teatrefoment.cat/
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TEATRE 

29 desembre 

ZOOCREATIVE 

de DANCESCAPE 

 

Deixa’t seduir amb aquesta peça de dansa urbana. Tornen els Dancescape mostrant-nos tot el seu encant 

i atreviment amb aquest espectacle recomanat per totes les edats. 

En aquesta peça us presentem un espectacle de dansa urbana contemporani on mostrarem a l’ésser humà 

dins de la nostra societat. Reflexiona sobre un món comú i els caracters que cadaun de nosaltres generem 

Zoocreative és una formació que neix a l’escola Dancescape on els ballarins professionals creen i 

experimenten amb la dansa i la música per crear peces úniques i originals. La formació està composta per 

14 ballarins professionals en la seva disciplina: la dansa urbana. 

 

Fitxa artística: 

DIRECCIÓ: Sandra Macià 

BALLARINS: Alex Iglesias, Jose Antonio Pina, Dani Cerezuela, Aleix Guillaumet, Marçal Font, Xavi Blanco, 

Anna Roca, Paula Mercè, Laura Díaz, Letícia Agueitos, Aina Mestre, Sandra Valls, Sandra Macià 

Durada de l’espectacle: 50 minuts 

 

Dissabte 29 DESEMBRE 

19h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 50 minuts  

Preu: gratuït 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  

 

 

http://www.teatrefoment.cat/
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TEATRE FAMILIAR 

13 gener 

BLINK FLASH DUNCAN 

de MONTSE ROIG 

 

Un espectacle de Dansa-Teatre per a infants a partir de 2 anys 

La peça es una proposta artística per als més menuts que busca despertar la dansa com a llenguatge 

d’expressió i obrir la consciència de les pròpies emocions i les dels altres. 

Un bon vespre, mentre tothom dorm, una noia desencisada, un pèl trista i una mica avorrida, arriba a una 

platja. De sobte, el seu món buit comença a omplir-se de màgia, la Isa es descobreix creadora. Cada racó de 

la platja guarda un objecte que enceta un nou món amb un color, música i experiència propis. La Isa és una 

noia valenta i s’atreveix a jugar. El món ha canviat, és un lloc ple de possibilitats. 

 

Fitxa artística 

CREACIÓ I INTERPRETACIÓ: Montse Roig 

COREOGRAFIA: Marina Cardona i Montse Roig 

DRAMATÚRGIA: Joan Casas 

 

Diumenge 13 GENER 

18h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 40 minuts (al final de la peça, els nens i les nenes estan convidats a explorar l’escenari) 

Preu: : general 6€ / Amic del Teatre: 5€  / Pack 4 persones: 18€ / Pack 5 persones: 22€ 
*Tots els infants a partir de 2 anys hauran de pagar entrada 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  
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TEATRE 

19 gener 

ESMORZA AMB MI 

d’IVAN MORALES 

 

Després de l’èxit de Sé de un lugar, l’Ivan Morales presenta a Juneda el seu nou espectacle. Una delicada 

comèdia sobre l’amor i l’atzar. 

Esmorza amb mi és la història d’una jove parella, la Natàlia i el Salva, que s’han començat a veure fa poc. 

Encara no han formalitzat la seva relació, ella té dubtes i una vida que no és pas fàcil, però comença a obrir-

se pas l’amor. Un amor tendre i senzill que comença amb petits gestos, com l’esforç per dedicar uns minuts 

a esmorzar junts i compartir el temps. 

Amb Sé de un lugar, Iván Morales es va revelar com un autor i director amb una sensibilitat especial per 

retratar la infelicitat i el fracàs, encara que vinguin disfressats d’una promesa de felicitat. Amb Esmorza 

amb mi, recupera d’alguna manera els seus personatges més estimats, ara amb més cicatrius i experiències 

vitals, però igual d’incapaços d’afrontar els seus desitjos i de prendre decisions correctes. Una delicada 

comèdia sobre l’amor i l’amistat que reafirma el seu talent per parlar de sentiments i de relacions personals 

en un món dominat per la precarietat, la inestabilitat i l’eterna adolescència. 

 

Fitxa artística: 

AUTORIA I DIRECCIÓ: Iván Morales 

INTÈRPRETS: Anna Alarcón, Andrés Herrera, Bàrbara Mestanza i Xavi Sáez 

ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ : Marc Salicrú 

 

Dissabte 19 GENER 

21h 

La Farinera  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 1h 40 min 

Preu: general 16€  / Amics del Teatre: 12€  / Menors 25 anys: 8€ 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  
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MÚSICA 

2 febrer 

THE BEATLES SHOW TRIBUT 

d’ABBEY ROAD 

 

Prepareu-vos per escoltar i gaudir de les millors cançons dels Beatles amb el grup Abbey Road. 

Abbey Road és una banda barcelonina consagrada a mantenir viu l’esperit de la llegendària banda de 

música de Liverpool, The Beatles. En el seu repertori i com no podia ser menys, hi figuren els temes clàssics 

que van fer gran al mític quartet format per Paul McArtney, John Lennon, George Harrison i Ringo Starr. Un 

concert dels Abbey Road equival a un túnel cap a una altra dimensió. Amb un so impecable i molts 

quilòmetres a l’esquena, han aconseguit situar-se al 5è lloc en el rànquing mundial de clons de The Beatles, 

a més de ser la primera banda no britànica de la classificació. 

 

Fitxa artística: 

MÚSICS: Carles Moreno, Ferran Corbalán, Jordi Expósito, Jonathan Gimeno i Pedro Calvache 

 

Dissabte 19 GENER 

21h 

La Farinera  

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 2h 

Preu: general 18€  / Amics del Teatre: 14€  / Menors 25 anys: 8€ 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  
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TEATRE FAMILIAR 

3 febrer 

LA NENA DELS PARDALS 

de TEATRE AL DETALL 

 

Premi al millor espectacle de La Mostra d’Igualada 2018  

Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa 

innata dels nens. 

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, una nena, la Ming 

Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor. 

Aquest espectacle és amb la música en directe de LA TRESCA I LA VERDESCA 

 

Fitxa artística: 

AUTOR: Jordi Palet 

DIRECCIÓ: Joan M. Segura Bernadas 

INTÈRPRETS: Txell Botey i Xavi Idàñez 

MÚSICA: La Tresca i la Verdesca 

 

Diumenge 3 FEBRER 

18h 

Teatre Foment  

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 60 minuts  

Preu: : general 6€ / Amic del Teatre: 5€  / Pack 4 persones: 18€ / Pack 5 persones: 22€ 
*entrada gratuïta per menors de 3 anys si no ocupen butaca 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  
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TEATRE  

16 febrer 

RHUMANS 

de RHUM&CIA 

 

Una indagació sobre la matèria del riure travada amb històries surrealistes. Perquè el riure ho cura tot. 

La temporada passada ens varen fer riure d’allò més amb l’espectacle Rhumia. Aquesta temporada de nou 

repeteixen i ho fan amb  Rhumans, on ens convidem a viatjar i a reflexionar sobre la figura del pallasso amb 

un collage musical farcit de números de creació pròpia i algun clàssic, tot amanint-lo d’acidesa, de dolçor o 

de picant per desvetllar els muscles del riure. 

No us estranyeu de res; potser se us faran grans les sabates; o potser us veureu emmirallats a la pista com 

si els pallassos us haguessin raptat el cor. I podreu adonar-vos de que «riure» no és tan sols una paraula, és 

quelcom de més profund, les fites que el sostenen són infinites. 

 

Fitxa artística: 

AUTORIA: Rhum & Cia, Jordi Aspa 

DIRECCIÓ: Jordi Aspa 

INTÈRPRETS: Joan Arqué, Roger Julià, Piero Steiner, Pep Pascual, Mauro Paganini 

 

Dissabte 19 GENER 

21h 

Teatre Foment  

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 70 min 

Preu: general 16€  / Amics del Teatre: 12€  / Menors 25 anys: 8€ 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  
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TEATRE FAMILIAR 

3 març 

ADÉU, PETER PAN 

de FESTUC TEATRE 

 

Emocionant adaptació del conte clàssic que ens parla del vincle entre els infants i els seus avis 

La Maria és una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries i aventures que li explica el 

seu avi, amb qui passa totes les tardes jugant a Peter Pan. Una nit, els nens perduts s’enduran a la Maria 

cap al país de Ja mai més… Els pirates, la campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure James 

Matthew Barri passaran a formar part de la seva realitat. 

Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que buscarà en tot moment la complicitat de petits i 

grans amb una posada en escena que et captivarà des del primer moment. 

 

Fitxa artística:  

DIRECCIÓ: Pere Pàmpols 

ADAPTACIÓ DEL TEXT: Íngrid Teixidó 

INTÈRPRETS I TITELLAIRES: Íngrid Teixidió i Pere Pàmpols 

 

Diumenge 3 FEBRER 

18h 

Teatre Foment  

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Durada: 50 minuts  

Preu: : general 6€ / Amic del Teatre: 5€  / Pack 4 persones: 18€ / Pack 5 persones: 22€ 
*entrada gratuïta per menors de 3 anys si no ocupen butaca 

Venda d’entrades a www.teatrefoment.cat  
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DESCOMPTES 

 

PREU AMIC DEL TEATRE 

 

Fes-te Amic del Teatre Foment* i aconsegueix descomptes fins al 40% 

en el preu de l’entrada. Fer-ho és molt senzill, omple el formulari que 

trobaràs a la nostra pàgina web 

 

 

PACK FAMILIAR 

En els espectacles familiars les famílies tenen descompte en les 

entrades.  

Pack familiar per 4 persones a 18€  

Pack familiar per 5 persones a 22€. 

 

 

ESCENA 25 

 

Escena 25 és una campanya social impulsada pel Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya que vol afavorir l’accés a espectacles per 

als més joves a un preu reduït de 5€.  

Per fer-ho heu d’entrar i registrar-vos a www.escena25.cat  

 

 

 

APROPA CULTURA 

 

L’Ajuntament de Juneda i els seus equipaments formen part d’Apropa 

Cultura, un programa socioeducatiu adreçat als usuaris de centres socials 

que treballen amb persones en situació de desigualtat, discriminació, 

vulnerabilitat i en risc d’exclusió social.  

 

 

http://www.escena25.cat/
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VENDA D’ENTRADES  

 

PER INTERNET* 

Podeu comprar les entrades per a tots els espectacles de la programació per Internet, d’una 

manera fàcil, còmoda i segura a www.teatrefoment.cat  

 

TAQUILLA 

Una hora abans de cada representació. 
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CONTACTE 

 

TEATRE FOMENT 

C/Roger de Llúria, 7 

25430 Juneda (Lleida) 

Tel. 973 150 014 

www.teatrefoment.cat 

info@teatrefoment.cat 

 

Comunicació: 

Elena Ibàñez Avila 

667 868 860 

comunicacio@juneda.cat  

 

Artística: 

Ramon Giné Lorca 

630 963 734 

cultura@juneda.cat 

 

Segueix-nos a: 

www.facebook.com/teatrefoment 

www.twitter.com/teatrefoment 

instagram @teatrefoment  
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