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SORTIDES - TEATRE  
 

Benvolguts i benvolgudes, us detallem a continuació les properes obres que tenim 
concertades per als mesos de DESEMBRE de 2019 i GENER de 2020.  
 
  

DIUMENGE 1 desembre de 2019 a les 18’30h - TEATRE GOYA    
 
LA DONA DEL 600  -  Autoria i direcció:  Pere Riera  
Amb: Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, Jordi Banacolocha, Victòria Pagès, Pep 
Planas. 
 
En Tomàs és vidu, té més de setanta anys, viu sol, i el metge l’obliga a estar-se del cafè, la 
llet, la sal i dels greixos. Un bon dia, la seva filla Montse li du un regal inesperat: la maqueta 
d’un Seat 600. Ella, que és metgessa sense fronteres i es passa més temps lluny que no 
pas a prop, ha pensat que el regal mantindria en Tomàs entretingut; més encara, 
reconstruint una còpia a escala del vehicle que van tenir a casa durant tants i tants anys 
fins a convertir-se en un membre més de la família. 
 

Data límit inscripció 11 Novembre 

 

Recollida i pagament d’entrades  del  21 al 29 de Novembre  de 2019 

 

DIUMENGE 19  gener de 2020 a les 17’30h - TEATRE VICTÒRIA  

NADA ES IMPOSIBLE  -  Antonio Díaz: El Mago Pop 
Idea Original i Guió: Antonio Díaz / Direcció: Mag Lari / Producció Executiva: Joan Grané. 
 
EL MAGO POP, està triomfant des de la seva estrena el setembre de 2017 al Teatro Rialto 
de Madrid. Arriba a Barcelona, oferint un viatge a través de l’extraordinari, ple de sorpreses, 
diversió, sensibilitat, ritme i emoció, en una aventura plena d’il·lusions i confirma que, quan 
surt a escena, res és impossible! Més d'un milió d'espectadors a tot el món ja l’han fet. 
Després de portar la seva màgia a més de 150 països amb els seus programes a DMAX - 
va tenir l’honor de poder sorprendre al mateix Stephen Hawking amb un dels seus jocs - i 
convertir-se en l’il·lusionista més taquiller d’Europa amb el seu anterior espectacle, “LA 
GRAN ILUSIÓN”. Amb “NADA ES IMPOSIBLE” es torna a demostrar la seva inesgotable 
capacitat per a sorprendre des del primer minut. Si encara no l’has vist en directe, prepara’t 
per a veure coses increïbles, que et captivaran i t’emocionaran!!  

Data límit inscripció 18 Desembre 
 

Recollida i pagament d’entrades  del  9 al 17 de Gener  de 2020 

 

Els  preus indicats inclouen un  petit augment  per  les  obligades  despeses  de  gestió  de  
l’entitat. 
 

INFORMACIÓ I RESERVES:  A.C.A.   Tel. 93 318 65 95 de 9 a 13 h 
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