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Benvolguts, 

       Ens complau presentar-vos aquesta segona temporada del nou projecte, 

engegat l’any passat per la difusió de la Cultura al nostre poble.  

  La Verbena, entitat cultural amb 100 anys d’història i des de fa un 

temps Ateneu de Cultura, us convida a gaudir d’una programació cultural on 

tothom i té cabuda, amb una bona oferta d’espectacles i activitats adreçades a 

grans i petits. 

  No perdis l’oportunitat de venir i conèixer aquest nou projecte, amb 

moltes novetats per aquesta temporada  



Cada espectacle esta catalogat amb unes icones segons la seva disciplina  

espectacle  musical 

espectacle  teatral 

espectacle  familiar Ball  

dansa multidisciplinari 

La data màxima per comprar les entrades anticipades serà el mateix dia de l’espectacle  

fins a les 14 hores. 

Les entrades adquirides per Internet, es poden portar impreses o portar-les al mòbil  

Les localitats no són enumerades, tanmateix l’ organització pot resevar les primeres 

files per les entrades comprades a l’avançada.  

En el cas d’espectacle familiar, els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un 

adult. Els majors de 16 anys hauran de portar una autorització familiar signada autorit-

zant a un major d'edat com a responsable. No es permetrà l’entrada a cap menor 

sense autorització. L’ateneu no es farà responsable dels menors ni a dins ni a fora del 

local. L’autorització per omplir es podrà recollir a l’avançada dins els horaris d’obertura  

Servei de Bar abans i després dels espectacles, amb la possibilitat de sopar amb reserva 

prèvia.  



DADES DE CONTACTE 

VENDA D’ENTRADES 

S.C.C.R LA VERBENA 

C/ Vilaseca, 34 

08250 Sant Joan de Vilatorrada 

tel. 659 454 630 /669 714 532 

sccrlaverbena@gmail.com 

www.laverbena.cat 

PER INTERNET 

www.laverbena.cat 

TAQUILLA  

 1/2 hora abans de l’espectacle 

A l’avançada 

La Verbena C/ Vilaseca, 34 cantonada c/ del pont 

Dijous i dissabtes de10h a 13h  

PER TELÈFON  

659 454 630 / 669 714 532 

http://www.laverbena.cat
http://www.laverbena.cat


 

 Pastorets indecents .............10€ 

 7 Anys         .......................... 10€ 

 El Rey León  ........................ 12€ 

 Nine             ..........................12€ 

 El Jardi        ............................ 6€ 

 Celeste: Ritme de Bolero  ....12€ 

 Sospitos Habitual ................ 10€ 

 Agencia Matrimonial  ...........12€ 

 Concert Cor Jove ................... 8€ 

 Llach poeta    .........................12€ 

 Dansa d’agost ........................10€ 

 Amateurs       .........................10€ 

 Circus           ............................8€ 

 

*estalvi venda anticipada 62€  

*estalvi venda taquilla: 

    81€ soci / 110€ No soci 



EXCEPTE ESPECTACLES BENÉFICS  

TRIA 3 ESPECTACLES OFERTS DEL GENER FINS EL JUNY  I PAGEN 2  

   *Excepte MTM 

En cas de diferents preus es regalarà el menor import 

ABONAMENT TOTAL A TOTS ELS ESPECTACLES OFERTS DEL GENER FINS EL JUNY  



       Aquest cicle està adreçat a gent que comença en qualsevol disciplina, ja sigui fent 

màgia, circ, música, poesia...., un cop al mes es dona l’oportunitat de pujar a l’escenari a 

nous talents perquè poguin gaudir del que més els hi agrada. Ja en son dos els grups que 

ens han ofert el seu espectacle. 

 

       Si hi esteu interessats tant sols us heu de posar en contacte amb nosaltres, quedem 

un dia i en parlem. 

Contactes a la pàg.5 



DESCOMPTES EN ACTES NO INCLOSOS EN L’ABONAMENT 

GRAN ESTALVI EN EL PREU DE LES ENTRADES 

 FES L’ABONAMENT I TRIA EL SEIENT 



 

 

*vàlid amb previ avís per entrades anticipades  i abonats 

 Preu sopar Abonats (5€ per funció) 





         Ha passat un any dels Pastorets. T’has preguntat mai que ha passat amb 
Jeremies i La Marta, En Lluquet i Rovelló... desprès de tot aquest temps. 

                       L’Associació ELS PASTORETS  De Santpedor, ens oferirà aquesta obra 

atrevida i  esbojarrada que ens farà veure una altra vida dels personatges dels pastorets. 

OBRA NO RECOMENADA A MENORS DE 13 ANYS  

DIVENDRES 3 GENER    21:00H 
 10€ Anticipada 

12€ Taquilla 

A càrrec de  

l’ ASSOCIACIÓ ELS PASTORETS DE SANTPEDOR 



Divendres 10 Gener   22:00H 
Entrada 

          Lliure 

  Dins el cicle Nous Talents encetat el mes de setembre, on es dona l’oportunitat a gent que 

comença a poder donar a coneixier els seus treballs. Aquest mes de gener us presentem a la 

Paula i el Guillem, KEZIAH. Paraules i música, una proposta jove i trencadora que remou 

consciències i transmet ganes de canviar el món.  

Cantant: PAULA MARQUEZ  

Guitarra: GUILLEM ESTANY 

 



  

    Enric Carreras ens oferirà un repertori molt variat per ballar amb la parella. 

 A la mitja part es servirà a tots els assistents el típic Tortell de Sant Antoni.    

ARTISTA:   

ENRIC CARRERAS:  Vocalista i  Músic 

  7€  
Taquilla 

DIUMENGE 19 GENER   18:00H 



Companyia: ACR de Fals 

Adaptació Teatral: Francesc Parcerisas 

10€ Anticipada 
15€ Taquilla 

DISSABTE 25 GENER   20:30H 

Quatre socis d'una empresa d'informàtica es sotmeten, durant una nit, a un estrany 
procés de mediació per elegir la persona que passarà els propers set anys a la presó. 
Tots són culpables d'haver comès un frau fiscal d'alta volada i tots ho tenen molt clar: 
només un expiarà la culpa corporativa. Però qui? 

REPARTIMENT 

MARCEL:   Aleix Compte 

LLUIS:  Jordi González 

 

CARLES:  Xavier Simon 

VERÓNICA :Tai Bazán 

MEDIADOR: Antoni Arnau 



DONATIU 
Taquilla Inversa 

DISSABTE 1 FEBRER   20:30H 

DISfunció? Un viatge a la ment a través de la dansa.  

    És el nou projecte de Cia. Nabius, aquest neix de la necessitat de fer una crí-

tica social sobre el tema de la salut mental. A través de la dansa, volen fer que 

l'espectador entengui d’una manera més subjectiva com viu una persona que 

pateix un d'aquests trastorns. 

ELS BENEFICIS D’AQUESTA OBRA SERAN DONATS A UNA ASSOCIACIÓ QUE TRACTA AQUESTS PROBLEMES MENTALS 



  12:00  

  18:00 
12€ Anticipada 

15€ Taquilla 
DIUMENGE 9 FEBRER 



  12:00  12€ Anticipada 
15€ Taquilla 

 9    FEBRER 

             Manresa Teatre Musical ens oferirà al matí el seu primer espectacle, El Rey León. 

       Després de les seves representacions pel Teatre Conservatori de Manresa, Sallent i Castellbell 

i el Vilar, el matí es representarà El Rei Lleó, La versió de MTM és una adaptació al català de la 

pel·lícula de Disney, amb música d’Elton John.  

La direcció ha anat a càrrec de Jordi Gener, amb direcció vocal d’Eli Paulet i coreografies d’Ariadna 

Guitart. 



  18:00 12€ Anticipada 
15€ Taquilla 

 9    FEBRER 

                    El segon espectacle de Manresa Teatre Musical que ens oferirà a la tarda 

posarà en escena l’espectacle NINE de Maury Yeston estrenat a Broadway durant els 70.  

                És una adaptació del musical del mateix nom basat, en la pel·lícula Otto e mezzo de 

Federico Fellini. Explica en clau tragicòmica la crisi d’idees d’un reputat director de cinema que 

busca la inspiració en les diferents dones que han estat importants en la seva vida. La direcció 

de l’espectacle ha anat a càrrec de David Bacardit, amb direcció vocal d’Agustí Salvador i 

coreografies d’Ariadna Guitart. 



 12:00H 
    6€ Anticipada 

10€ Taquilla 
DIUMENGE 8 MARÇ 

 Clara del Ruste  proposa un espectacle, senzill, divertit i amb música en directe 
per a nens. 
         JARDÍ sobre la naturalesa, i preservació del planeta aprofitant que l’ONU 
ha proclamat l’any 2020 any internacional de la sanitat vegetal. 
Una història amb cants i músiques que és un clam a la consciència per un respecte i 
cura de la naturalesa més propera. 

ACTRIU-CANTANT: Clara del Ruste 

MÚSICS –VEUS- JARDINERS 

Anna Òrrit- flauta travessera  



 18:00H 
12€ Anticipada 

16€ Taquilla 
DIUMENGE 15 MARÇ 

                   La poderosa veu de Celeste Alías i la sensibilitat del guitarrista Dani Pérez posen  

música als boleros que Teresa Pàmies va comentar en el llibre Coses de la vida: a ritme de bolero.  

                   Cada dimecres, durant més de cinc anys, Teresa Pàmies va participar en el programa 

   “Els matins de Catalunya Ràdio”, conduït per Josep Cuní, comentant alguna notícia d'actualitat, algun fet 

de la vida quotidiana de la gent corrent. Amant com era dels boleros, la Teresa en triava sempre algun per 

il·lustrar el tema que havia tractat Temes de plena actualitat com la violència contra les dones, la dificultat 

per assolir la igualtat o el racisme. 

                  Un recital en el que Xavier Serrano donarà vida a 5 cròniques que va escriure l’escriptora, 

i Celeste Alías posarà la veu dels boleros. 

Intèrprets: :  

 Cantant : Celeste Alías  

 Músic: Dani Pérez (guitarra) 

‘Coses de la vida: a ritme de bolero’  

Recital musical 



MARÇ   20:30H 
  10€ Avançada 

15€ Taquilla 

   La companyia de teatre Paranys ens portarà aquest any una nova estrena 
L’obra de Alfonso Paso Un Sospitós Habitual. 

La data està per confirmar però serà als volants del mes de març- abril.  



                  Una comèdia amb un llarg recorregut a la cartellera, sobre un peculiar grup de 
dones que acudeixen a una agència de cites en el pot succeir qualsevol cosa continua en 
cartell al Teatreneu des del 2014. 
                    Un grup de dones busquen parella en un “speed dating” molt eixelebrat…. una 
venedora de pollastres, una ex-yonki, una monja acabada de sortir del convent, una dona 
de la vida política, una senyora de la neteja, una prostituta de baixa laboral, una venedora 
de llibres esotèrics.. totes elles amb un sol objectiu, sortir acompanyades aquesta nit…     
ajuda-les a trobar l’amor… potser siguis tu la seva parella. 

ACTRIU: MARIA EUGENIA CASANOVA 

DISSABTE 4 ABRIL   20:30H 
  12€ Anticipada 

16€ Taquilla 



  

    Dilluns de Pasqua què millor que acabar de passar la Setmana Santa 

amb una bona ballada amb l’ Enric Carreras que ens oferirà un repertori molt 

variat per ballar amb la parella. 

ARTISTA:   

ENRIC CARRERAS:  Vocalista i  Músic 

  7€  
Taquilla 

DILLUNS 13 ABRIL   18:00H 



8€ Anticipada/soci 
10€ Taquilla 

DISSABTE 18 ABRIL   20:30H 

               El Cor Juvenil del Conservatori Municipal de Música de Manresa es va fundar l'octubre 
de 1992.         

        És un cor de veus blanques format per 31 noies i nois entre 12 a 16 anys, ofereixen música 
de tot tipus estils i èpoques, algunes de les cançons van acompanyades amb coreografia. Totes 
i tots els cantaires són alumnes del conservatori i la gran majoria estan dins el pla d'estudis 
musical, per tant també toquen instruments musicals i formen part d'algun grup instrumental. 
       Des de la seva fundació aquesta formació ha estat dirigida pel professor del centre 
Francesc Vallès, i com a cor de conservatori la raó de la seva existència és bàsicament 
pedagògica. 
      Un exemple del seu repertori, al marge de la música popular, espirituals negres i cançons de 
tot tipus, ha interpretat obres de major envergadura com ara: Stabat Mater de J.B. Pergolesi; 
Four Songs de J. Brahms; A Ceremony Of Carols de B. Britten; Messe Basse de G. Fauré, 
Liturgical Suite de E. Butler, Laudate Pueri de F. Mendelssohn 



 18:00H 
   ENTRADA  

   LLIURE 
DIMECRES 29ABRIL 

El 29 d'abril se celebra mundialment el Dia Internacional de la Dansa (DID).  Cada any el DID converteix la 

dansa en la gran protagonista, reconeixent i recolzant l'esforç constant de totes aquelles persones que fan 

que la dansa sigui un fet i no només un somni. El DID també és una festa on compartir la passió per la 

dansa en tota la seva diversitat i una ocasió per aproximar la dansa a tothom.  

Dins dels actes que es realitzen a tot el món per commemorar el dia de la dansa, celebrarem juntament amb 

la XTAC, Xarxa d'Ateneus de Catalunya,  diferents actes i espectacles entre ells, Ama-teurs que ens oferirà 

una pinzellada de l'espectacle que el dia 26 de maig vindran a representar, es farà un acte institucional amb 

parlaments, llegida del manifest i altres actuacions. 



DISSABTE 25 ABRIL  20:30H 
  12€ Anticipada 

16€ Taquilla 

Intèrpret::  Joan Berlanga 

Pianista:  Albert Flores 

    Llach poeta és un espectacle íntim, en el que la paraula i la música viatgen per separat i a la vegada jun-
tes. Un piano i una veu. Una comunió. Un homenatge a Lluís Llach.  

  Lletres intemporals, vigents. Les lletres de les cançons de Lluís Llach són poemes per si mateixes.        

L’actor Joan Berlanga interpreta els poemes, amb una forma senzilla que troben una manera de fer mai feta. 

La música, a càrrec d’Albert Flores ens ajudarà no només recordar la melodia o la tornada, sinó a donar-li 

molta emotivitat i importància al text.  La força de l’espectacle de Llach Poeta resideix en oferir-nos un recital 

amb les lletres de les seves cançons com si es tractés del seu estimat Martí i Pol, tot i que el piano ens recor-

da una melodia d’una lletra que li pertany, encara que aquí se’ns presenta desvinculada.  

 El text funciona perfectament sense ser cantat i tens la sensació d’estar en un recital poètic, agradablement 

musicat. L’acompanyament musical no tapa, ni apaga la veu, en comptes d’això ens retrobem amb un Llach 

molt íntim, un espectacle noble i cura per no fer tant a faltar al compositor català. 



10 Anticipada 
15€ Taquilla 

 MAIG   18:30H 

Actors: 

Jessica Ribero  

Carla Garcia 

Cristina Ortiz 

Ferràn Junyent 

Enric Casajuana 

Maribel Montardit 

Rosa Sánchez 

         La nova companyia Capgirats, ens presentarà el mes de Maig la seva primera obra. 

Dansa d’Agost  de Brian Friel.   

  Dansa d’agost, descriu amb tendresa i nostàlgia però també amb cruesa la vida de cinc 

germanes solteres entre trenta i quaranta anys que viuen juntes al petit poble de Bally Beg, a la 

Irlanda rural de l’any 1936. Records, memòries d’un mes d’agost que va veure com el precari 

equilibri de la llar de les germanes Mundy s’esfondrava.  

Direcció: CHRISTIAN G. DABANT  



 20:30H 
    10€ Anticipada 

15€ Taquilla 
DISSABTE 23 DE MAIG 

  
                       AMATEURS és un espectacle de dansa-teatre que parla de la gent  

que s'atreveix a viure el que un dia li van negar o es va negar, de la gent que un dia es va 
adonar que el seu cor era un muscle que bat a dintre d'un cos adormit (assegut, oblidat), 
i es va proposar despertar-lo. Gent que es va atrevir a trencar la seva trajectòria escrita i 
es va descobrir molt més gran del que s'esperava, del que ningú esperava d'ella.  
Funcionàries, educadors, informàtics, arquitectes, periodistes, mestres, jubilats, 
aturats....Un dia es van pujar a un escenari i ens van oferir la seva història. 

 

Concepció del projecte Montse Colomé 

Direcció Inés Boza 

Amateurs ho som tots a l'ofici de viure. 



 12:00H 
    8€ Anticipada 

10€ Taquilla 
DIUMENGE 7 JUNY 

        CIRCUS és un treball d'experimentació amb dues tècniques d'expressió artística: 

El Pallasso i la Marioneta. És una mostra del que en Jordi Bertran ha aprés de mestres com: 

Chaplin, Lloid, Keaton, Germans Marx, Rivel, Tatí... però sobretot del seu pare, Ferran Bertran i 

les seves juguesques a les sobretaules dels dinars familiars quan amb l'ajut d'un tovalló o de les 

seves mans deixava sortir l’art que duia a dins. 

                    Un divertit i poètic espectacle per a tots els públics on el reconegut marionetista 

per mitjà de petits detalls, gestos i complicitats, estableix amb el seu públic una connexió 

sincera. 

2015:  Premi del Jurat al 9è Festival Internacional de Pallassos de Valsequillo

      (Gran Canària) 







Sense calçolts 

MACARRONS 

BOTIFARRA 

POSTRES 

 pa i Beguda 

 14:00H DIUMENGE 1 MARÇ 
  19€  Taquilla 

  15€  Socis 

MENÚ CALÇOTADA: 

Calçots, botifarra, cansalada, xai, 

amanida, pa,vi, aigua, postres i Café. 

 Grans i petits Tots a la Calçotada!!!  

Al matí es farà l’encesa del foc per a les 2 començar la calçotada.  

Dinar obert a tothom, prèvia inscripció.  

Apunta’t abans del 25 de febrer. Places limitades. 



Descripció:  

Tots els grups de l’escola de Teatre de La Verbena, presentaran el treball realitzat 
durant aquest curs. Des dels més petits fins als més grans ens faran gaudir d’una 
tarda de teatre diferent. 

ENTRADA  
LLIURE 

FINALS DE MAIG 

RIMERS DE JUNY 
  18:00H 



Descripció:  

Tots els grups de l’escola de dansa de La Verbena, presentaran el treball realitzat 
durant aquest curs. Les noies del Hip-Hop ens ensenyaran una forma divertida i de 
ballar i també gaudirem del treball realitzat aquest curs per l’escola de dansa de 
l’esbart. 

ENTRADA  
LLIURE 

FINALS DE MAIG 

PRIMERS DE JUNY 
  18:00H 



 18:00H DIUMENGE 14 JUNY 

  

       Un any més l’Escola de Música Cal Moliner de Sallent, ens oferirà una 
mostra dels seus combos per passar la tarda de diumenge, tot prenen un bon 
berenar. 

ENTRADA  
LLIURE 



C/ Vilaseca, 34 Sant joan de Vilatorrada 

VISITA la nostra web www.laVerbena.cat 

TEATRE, INFANTILS ,CONCERTS  ... 



Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 


