
FEBRER/JUNY

Girem Propostes Singulars és una programació conjunta del Teatre 
Auditori de Cardedeu, el Teatre Auditori de Granollers, el Teatre 
Ateneu de Sant Celoni i el Teatre Auditori de Llinars del Vallès, 
orientada a donar suport a la creació contemporània.

Espectacles amb llenguatges no convencionals i innovadors o presentats en espais alternatius, propostes 
singulars amb la finalitat de mobilitzar nous públics d’una població a una altra, d’un teatre a un altre. 
Si vens a un espectacle GPS rebràs un codi del 50% de descompte per venir a un altre espectacle GPS. 
També presentant la teva entrada directament a taquilles!

(*) Promoció subjecta a la disponibilitat d’entrades.

2023



LLEVANT TEATRE 
DIVENDRES 28.04.23 > 20 h 

DIVERSIÓN 
OBLIGATORIA
TEATRE – DE JÚLIA BARBANY 
L’humor s’ha trencat, l’estructura de 
l’acudit ha sigut alterada. En aquest 
món d’ombres, un personatge lluita 
entre la depressió i la diversió del 
“mandatory fun”.
Preu: 18 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE LLINARS  
DISSABTE 29.04.23 > 18 h 

PAISATGE SENSIBLE
DANSA – D’HELENA PELLISÉ 
Ballarina i pedagoga, formada en 
dansa contemporània i especialitzada 
en improvisació. 
Preu: 5 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE CARDEDEU 
DISSABTE 29.04.23 > 20 h 

VETUS VENUSTAS 
CIRCULAR EN EL 
TEMPS
CIRC – AMB CÍCLICUS 
Una mirada intergeneracional sobre  
l’amor a l’ofici artesà del circ. 
Preu des de: 9,60 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE LLINARS  

DIUMENGE 30.04.23 > 18 h 

PANORAMA
DANSA – DE RAQUEL GUALTERO  
Quin futur espera al cos humà? 
Panorama és un sol de dansa que 
porta fins a l’extrem aquesta pregunta 
amb una barreja de fantasia, un sentit 
de l’humor i un toc d’esperança.

Preu: 5 €

LLEVANT TEATRE 
DIVENDRES 12.05.23 > 20 h  

CONCERTO  
TEATRE - DE TIAGO CADETE   
Un concert sense cos, un conjunt 
de múltiples veus d’immigrants 
llatinoamericans residents a Portugal 
i Espanya. Testimonis que revelen 
els desitjos de persones que tornen 
al país que va colonitzar el seu en 
una performance que dona veu a 
qui habitualment mira a través del 
projecte europeu Stronger Peripheries.
Preu: 12 €
                                                                                         

TEATRE ATENEU SANT CELONI 
DIUMENGE 04.06.23 > 12 h 

COMETA
DANSA – AMB ROSER LÓPEZ
Una visitant inesperada ens convida,  
a través de la seva curiositat i les 
seves descobertes, a mirar el nostre 
entorn amb ulls d’infant. Una 
aventura galàctica per redescobrir 
i meravellar-nos amb la força de 
la gravetat, les possibilitats del 
moviment i l’empatia.
Preu: 5 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE  
GRANOLLERS 
DIVENDRES 10.02.23 > 20 h 

EL DESIG DE SER UN 
LLIMAC
TEATRE - DE NEUS MASDEU 
Diàleg amb objectes quotidians a 
través d’un humor àcid, i amb un punt 
nostàlgic i tendre. 
Preu: 15 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE LLINARS  
DIVENDRES 24.02.23 > 19 i 21 h 

IAIA
TEATRE MULTIDISCIPLINAR   
DE MAMBO PROJECT 
Un altaveu a la vida de les iaies  
a través del seu testimoni captat  
en videotrucada. 
Preu: 10 i 12 €

                                                                                         

TEATRE ATENEU SANT CELONI  
DIVENDRES 24.02.23 > 20 h 

MIVION (RÀDIO 
SARAJEVO)
TEATRE DOCUMENTAL 
LA CONQUESTA DEL POL SUD
Un muntatge documental on el 
llenguatge de la ràdio en directe i del 
teatre es fonen màgicament. Reflexió 
sobre la convivència entre cultures i 
generacions. 
Preu: 12 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE LLINARS  
DISSABTE 25.02.23 > 12 h 

SPIRALIS
DANSA I CIRC – CIA. BOOL
Espirals de temps, camins que 
ens acosten i separen. Obra 
multidiscplinar que no ens deixarà 
indiferents! 
Preu: 10 i 12 €

TEATRE AUDITORI DE LLINARS  
DISSABTE 25.02.23 > 19 i 21 h  

PARAULES QUE 
TRENQUEN OSSOS
TEATRE ITINERANT  
CIA. PAGANS
Un grup reduït de persones, amb un 
mòbil a la mà, s’endinsaran de nit al 
bosc per viure la seva pròpia connexió 
amb la natura. 
Preu: 10 i 12 €

                                                                                         

TEATRE ATENEU SANT CELONI  
DIUMENGE 02.04.23 > 10.30 i 12 h 

PAISATGES  
ESTUDI #1
DANSA – CREA MOVIMENT 
Un espectacle de dansa participatiu 
per a famílies amb nadons. Una 
experiència artística oberta.
Preu: 5 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE CARDEDEU 
DISSABTE 15.04.23 i DIUMENGE 
16.04.23 > Consultar horaris. 

BIBLIOTECA DE LA 
CURIOSITAT INFINITA
INSTAL·LACIÓ ACOMPANYADA  
AMB MARGA SOCIAS
Una biblioteca especial que s’alimenta 
de preguntes i on els llibres més que 
llegir-se, es viuen.
Preu des de: 6,40 €

                                                                                         

 

TEATRE AUDITORI DE CARDEDEU  
DIVENDRES 21.04.23 > 19 h  i 20 h

MICROTEATRE
TEATRE ITINERANT 
Estrena de les obres guanyadores de 
la 2a edició del Concurs Santa Jordina 
2022 convocat per la Biblioteca Marc 
de Vilalba de Cardedeu.
Preu des de: 6,40 €

Si vens a un espectacle GPS 

rebràs un codi del 50% de 

descompte per venir a un 

altre espectacle GPS. També 

presentant la teva entrada 

directament a taquilles!


