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Quina manera d’arrencar! 

Després de la il·lusionant inauguració, tan celebrada i gaudida per tothom, el Teatre La Bòbila ha 
fet les seves primeres passes com a equipament escènic de referència al municipi i a la comarca, 
amb una molt bona acollida dels primers espectacles professionals de la programació estable 
durant l’últim trimestre de l’any 2022. Ara, ha arribat el moment de presentar la nova temporada 
gener – juny 2023. 

Hem volgut dissenyar una programació de qualitat i equilibrada, en consonància amb els 
diferents gustos del nostre públic. D’aquesta manera, us proposem tota una sèrie d’espectacles 
representatius de les diferents disciplines de les arts escèniques: teatre clàssic, teatre 
contemporani, teatre musical, teatre familiar, comèdia i humor, dansa, màgia i il·lusionisme. Així, 
pretenem que l’activitat escènica professional al Teatre La Bòbila se succeeixi de manera regular i 
procurant que hi hagi una oferta variada i que sigui d’interès. 

Com a servei públic, el nostre objectiu final és l’accés a la cultura i l’enriquiment personal dels 
ciutadans a través de les arts escèniques i d’un equipament escènic de proximitat. Volem que 
el Teatre La Bòbila sigui el vostre teatre. Que vingueu i gaudiu al màxim dels espectacles que es 
representaran al llarg de tota la temporada. Sou vosaltres, el públic, qui li doneu sentit a tot el que 
fem. I de la vostra mà, volem continuar programant espectacles professionals de qualitat amb la 
il·lusió de veure, setmana rere setmana, el teatre ple de gom a gom. Seguirem en aquest camí i 
junts continuarem omplint de vida i emocions el Teatre La Bòbila i fent d’ell una referència a tot el 
territori.

Llarga vida al Teatre La Bòbila i que continuï l’espectacle!

FOTO
INAUGURACIÓ
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TEATRE MUSICAL - HUMOR

gener

PL ANETA IMPRO 

DS - 19:00 h28

Impro 
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TEATRE FAMILIAR - MÀGIA

març

TXEMA MUÑOZ

DG - 12:00 h12
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TEATRE FAMILIAR - MULTIDISCIPLINAR
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YTUQUEPINTAS
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TEATRE FAMILIAR - TITELLES

juny
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DG - 18:00 h11
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Meravellosa
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març
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DS - 19:00 h18

eMe
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MÀGIA

febrer

ALBERTPIQ ILLUSIONIST

DG - 12:00 h05

SPEKTRUM 

 

TEATRE CLÀSSIC

febrer

MAGATZEM D’ARS

DS - 20:00 h25

La casa 
de Bernarda 
Alba 

maig

 

TEATRE CONTEMPORANI - COMÈDIA

maig

EIXAMPLE TEATRE

DS - 19:00 h06
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maig
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DS - 18 :00 h20

De Simba 
a Kiara: Tributo 
al Rey León

54



6

gener
DS - 19:00 h28

Impro Music Show 
PL ANETA IMPRO

A partir dels suggeriments del públic, els improvisadors 
porten la veu cantant component escenes plenes de ritmes, 
coreografies i lletres hilarants. Una atrevida posada en 
escena amb música en directe, acompanyats d’un pianista 
professional que alhora improvisa les melodies més atrevides 
per a cada ocasió.

Els improtítols es transformen en grans èxits en aquest 
musical improvisat!

Creació i producció 
Planeta Impro

Direcció 
Jose L. Adserías, Ángel Galán y 
Pepo Flores

Música 
Berta Peñalver

Il·luminació i so 
Melcior Guilera

Interpretació 
Jose L. Adserías, Ángel Galán, 
Pepo Flores, Nuria Espinosa, 
Javi Príncep,  Meri Duró, Patrick 
Martínez, Nina Rosés, Aleyda 
Puerto i Alexandra Flores

Impro Music Show és l’espectacle més sonor de 
Planeta Impro. Una variant musical completament 
nova que suposa un repte per a tothom. 

Anticipada: 12€
Taquilla: 15€
Durada: 60 minuts
Per a tots els públics
Espectacle en català i castellà

TEATRE MUSICAL - HUMOR

Compra les 
entrades
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SPEKTRUM 
ALBERTPIQ ILLUSIONIST

Preu: 6€
Durada: 60 minuts
Per a tots els públics
Espectacle sense text

La llum i la màgia tenen moltes coses en comú que els 
nostres ulls són incapaços de veure i que es complementen a 
la perfecció en SPEKTRUM. Un espectacle de màgia musical, 
visual i teatral en un format dinàmic i únic on el so, la llum i la 
màgia faran emocionar-vos.

Creació i producció 
AlbertPIQ Illusionist

Direcció 
Albert Picollà

Guió 
Albert Picollà 
i Josep M. Picollà

Il·luminació i so 
Raúl Martín, Deni Gómez 
i Pau Martínez

Interpretació 
Albert Picollà i Jordi Nadal

Deixeu-vos emportar, gaudiu i sorpreneu-vos amb 
aquest gran espectacle de ritme trepidant que us 
submergirà de ple en la màgia de la llum. 

febrer
DG - 12:00 h05

MÀGIA

Compra les 
entrades
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La casa 
de Bernarda Alba

TEATRE CLÀSSIC

MAGATZEM D’ARS

A la mort del seu marit, Bernarda imposa a les seves filles 
un rigorós dol de vuit anys. Tan ferm i estricte que ni tan sols 
podran sortir de casa seva. Frustrant així les necessitats 
vitals de les seves tres joves filles. Al llarg de l’obra es 
desencadenen una sèrie d’esdeveniments que degeneren 
en una confrontació entre la mare i les filles, conseqüència 
d’aquesta disciplina tan rígida.

Producció 
Magatzem d’Ars

Autoria 
Federico García Lorca

Adaptació i direcció 
Albert Pueyo

Il·luminació i so 
Miranda Callejón

Escenografia 
Pepe Roquet

Interpretació 
Marta Fons, Anna Piqué, 
María Villarejo, Anna Marín, 
Raquel Fresno, Anna Toro, 
Sandra Menaya, 
Gemma 
Iglesias i Mireia 
Hernando

La tragèdia lorquiana per excel·lència. Una obra 
immortal d’un dels genis de les lletres hispàniques i 
universals que arriba fins als nostres dies amb plena 
vigència i tota la seva força expressiva original.

febrer
DS - 20:00 h25

Anticipada: 12€
Taquilla: 15€
Durada: 60 minuts
Públic adult
Espectacle en castellà

Compra les 
entrades
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Lumière
TXEMA MUÑOZ

Preu: 6€
Durada: 55 minuts
Públic familiar
Espectacle sense text

Mai havia estat tan divertit haver d’esperar. Com si fos una 
pel·lícula de cine mut, el Txema Muñoz desitja que arribi el 
tren. Mentre no arriba, la seva imaginació anirà més enllà de 
l’estació on es troba. Una bombeta, una jaqueta i el seu joc 
el transportaran a un lloc màgic, entranyable i còmic.

LUMIÈRE, un espectacle d’humor màgicament familiar. 

Puges al tren?

Creació, producció i direcció 
Txema Muñoz

Il·luminació i so 
Mario Andrés Gómez 
i Rubén Ruiz

Composició musical 
Tomás Peire

Escenografia  
Sergi Torrelles

Vestuari 
Piti Demore i Judith Dress Art

Interpretació 
Txema Muñoz

El Txema Muñoz crea personatges divertits, curiosos i 
entranyables. Ell és un actor físic que utilitza secrets 
de màgia, tècniques de mim i emocions del clown. 

març
DG - 12:00 h12

TEATRE FAMILIAR - MÀGIA

Compra les 
entrades
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eMe

TEATRE - HUMOR GESTUAL

CARLO MÔ

En encendre’s el llum, apareix a l’escenari Carlo Mô suspès en 
equilibri sobre unes crosses d’axil·la, sense cames, la primera 
imatge de l’escena és d’una ema humana. A partir d’aquesta 
imatge comença un viatge de descobriment del seu nou 
estat i recerca de remeis a qualsevol tipus de discapacitat 
física o emocional, convertint les solucions en petites 
creacions.

Creació i producció 
Carlo Mô

Direcció 
Leandre Ribera 

Il·luminació i so 
Mattia Russo

Escenografia 
Xavier García

Vestuari 
Factoria DiMô

Interpretació 
Carlo Mô

Un pallasso. Dues crosses. Zero cames. Un viatge 
tragicòmic cap al descobriment de la discapacitat 
física i emocional.

març
DS - 19:00 h18

Anticipada: 10€
Taquilla: 12€
Durada: 55 minuts
Públic adult
Espectacle sense text

Compra les 
entrades
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Brodwei

TEATRE MUSICAL - PARODIA

BRODWEI

Brodwei és un espectacle musical ple d’humor, claqué, molta 
música i “salerillo andaluz”. 

Tìmagines que Aladdí fos cordovès i el Geni visqués en un 
“botijo”? I si l’Elsa només cantés cançons de Pastora Soler a 
la Serra de Granada? O si el Doctor Frankestein s’anomenés 
Paco i hagués creat al perfecte monstre andalús?

Creació i producció 
Brodwei

Direcció 
Carlos Báez 

Il·luminació i so 
David Belda, Alicia Pedraza 
i Miki Guirao

Vestuari 
Brodwei, Scaramus 
i Tomatelón

Interpretació 
Carlos Báez, Adrián Cuenca, 
Claudia Zamora i Carmen 
Calle 

Després de triomfar als teatres de Sevilla i Madrid 
i a diferents platós de televisió, Brodwei arriba al 
Teatre La Bòbila per fer-nos riure com si no hi hagués 
un demà! 

abril
DS - 19:00 h01

Preu: 15€
Durada: 90 minuts
Públic adult
Espectacle en castellà  

Compra les 
entrades
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Jojo
YTUQUEPINTAS

Preu: 6€
Durada: 55 minuts
Públic familiar
Espectacle sense text

Jojo va ser el primer orangutan rescatat del seu captiveri. Va 
significar l’inici del projecte “International Animal Rescue”, una 
organització que treballa per salvar els animals del patiment 
que representa viure en captivitat. Actualment, Jojo encara 
és viu i gaudeix de la seva vellesa.

Creació i direcció 
Borja González

Producció 
Roc Sala i Quim Aragó

Il·luminació i so 
Abdon Ferrer i Roc Sala

Composició musical 
Roc Sala

Escenografia  
Alberto Munilla

Interpretació 
Borja González, Roc Sala i 
Alberto Munilla

Una preciosa proposta escènica de poesia visual on 
es narra una aventura increïble utilitzant l’arena, 
tècnica ja habitual en la companyia Ytuquepintas, 
i la manipulació de titelles. La música, composta 
especialment per a aquest espectacle i interpretada 
en directe, emociona de principi a fi.

abril
DG - 18:00 h23

TEATRE FAMILIAR - MULTIDISCIPLINAR

Compra les 
entrades
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Sex Escape

TEATRE CONTEMPORANI - COMÈDIA

EIXAMPLE TEATRE 

Benvinguts a Sex Escape, l’escape room més original i calent 
del moment! 

Quatre amics han quedat per jugar junts una partida a 
l’escape room de moda. Entrar serà molt fàcil, però sortir… 
Ja ho veurem! Una comèdia trepidant i esbojarrada on 
quedarà clar que quan tot es complica, es pot complicar 
encara més. Deixeu a l’entrada tots els vostres tabús i 
entregueu-vos al plaer del riure amb Sex Escape.

Autoria i direcció 
Borja Rabanal 

Producció 
Mer Román

Interpretació 
Joan Olivé, Eva Díez, 
Benjamín Montes i Mónica 
Macfer

Més de 45 mesos en cartell! 
Més de 50.000 espectadors! 
4 anys d’èxits a Barcelona, Madrid i València!
I ara, al Teatre La Bòbila! 

maig
DS - 19:00 h06

Anticipada: 12€
Taquilla: 15€
Durada: 75 minuts
Públic adult
Espectacle en castellà  

Compra les 
entrades
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De Simba a Kiara: 
Tributo al Rey León
EFE DE PRODUCCIONES I  ON BEAT

Preu: 10€
Durada: 80 minuts
Públic familiar
Espectacle en castellà

Hi ha pel·lícules i cançons que han passat a la història i que atrauen 
la curiositat de l’espectador a tot el món. Gràcies al musical de 
Madrid, “El Rey León” és, sens dubte, la referència del moment.

És per això que la companyia On Beat, després de la seva 
experiència a la Gran Via de Madrid, amb espectaculars veus i 
una gran posada en escena, volen portar els temes musicals de la 
icònica banda sonora que apareix en les tres pel·lícules de la saga.

Creació, direcció i guió 
Antonio Martín

Producció 
eFe De Producciones

Interpretació 
Companyia On Beat

Més de 500.000 espectadors ja han gaudit 
d’aquest espectacle.
El musical familiar de l’any, des de la Gran Via 
de Madrid a Sant Pere de Ribes!  
El Rey León arriba al Teatre La Bòbila! 

maig
DS - 18:00 h20

TEATRE MUSICAL FAMILIAR

Compra les 
entrades



24

La Llàntia 
Meravellosa 
FESTUC TEATRE

Preu: 6€
Durada: 55 minuts
Públic familiar
Espectacle en català

Alguna vegada has somniat en trobar una llàntia meravello-
sa amb un geni a dins capaç de concedir-te tres desitjos? 

Aquesta història tracta d’una nena, la Nur, i la voluntat 
d’aconseguir el seu únic desig: que la seva mare es curi de la 
malaltia que sofreix. Un desig que no es pot complir, ja que 
el geni només pot concedir desitjos a la persona que troba 
la llàntia. Viatges en catifa màgica, curses al mig del desert, 
dormir en un oasi sota les estrelles… Tot un seguit d’aventures 
dignes de “Les mil i una nits”.

Creació 
Ingrid Teixidó

Producció 
Elisabet Satorra

Direcció 
Pere Pàmpols

Disseny i producció tècnica 
Marc Espinosa

Il·luminació i so 
Jordi Torras i Frank Moreno

Efectes 
Albert Carrera i Txema Muñoz

Escenografia i titelles 
Joan Pena i Elisabet Pané 

Vestuari 
Olga Cuito

Interpretació 
Ingrid Teixidó 
i Pere Pàmpols

Festuc Teatre ens porta un espectacle que ens parla 
de desitjos, de l’acceptació i de l’amor que és capaç 
de sobrepassar les dificultats que ens presenta la vida.   

juny
DG - 18:00 h11

TEATRE FAMILIAR - TITELLES

Compra les 
entrades
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Packs Regala 
La Bòbila

Veure les condicions 
a la pàgina web
www.teatrelabobila.cat

PACK 
REGALA 
LA BÒBILA 
ADULTS

33 €

Abonament de 
3 espectacles 
d’adults 
+ caixeta regal + 
pack marxandatge 
(ampolla, lanyard, 
polsera, bolígraf i 
llapis)

PACK 
REGALA 
LA BÒBILA 
FAMILIARS

18 €

Abonament de 
3 espectacles 
familiars 
+ caixeta regal + 
pack marxandatge 
(ampolla, lanyard, 
polsera, bolígraf i 
llapis)

Regala 
La Bòbila
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Informació pràctica
ENTRADES
La venda d’entrades es pot 
realitzar de forma antici-
pada a través de la pàgina 
web del Teatre La Bòbila: 
www.teatrelabobila.cat

La venda d’entrades amb 
tarifa anticipada finalitza a 
les 00:00 h. del dia anterior 
a l’esdeveniment.

Les entrades a taqui-
lla es podran comprar 1 
hora abans de la funció. Els 
pagaments a taquilla s’han 
de fer amb targeta. Les 
entrades comprades per 
Internet, requeriran la pre-
sentació de l’entrada el dia 
de l’espectacle i de l’acre-
ditació corresponent si s’ha 
aplicat algun tipus de des-
compte. En cas de no po-
der-ho acreditar s’haurà 
d’abonar la diferència res-
pecte al preu normal.

Els preus dels espectacles 
familiars  i algun d’adult te-

CONDICIONS D’ACCÉS

Per accedir als espectacles 
no cal imprimir les entrades 
comprades per Internet. 
Podem llegir el codi de ba-
rres des del vostre mòbil.

No és permès l’accés a 
la sala una vegada co-
mençada la representa-
ció, ni es tornarà l’import 
de l’entrada. Per garantir el 
bon desenvolupament dels 
espectacles i el respecte 
al públic i artistes, el Teatre 
La Bòbila es reserva el dret 
d’admissió.

En les sales del teatre no es 
pot fumar, beure o menjar 
i és obligatori apagar els 

ACCESSIBILITAT

telèfons mòbils i altres apa-
rells electrònics abans de 
començar l’espectacle. No 
es poden fer fotografies ni 
enregistraments sense au-
torització prèvia.

Als espectacles destinats 
exclusivament per a pú-
blic adult no està permesa 
l’entrada a menors de 14 
anys sense anar acom-
panyats d’un adult (pare, 
mare, tutor legal o persona 
autoritzada).

El Teatre La Bòbila està 
adaptat a l’accés de 
persones amb mobilitat 
reduïda i disposem de 
localitats reservades.

Alguns espectacles tindran 
descompte si es compren 
les entrades anticipades. Els 
descomptes, abonaments 
i altres promocions no són 
acumulables i només es 
poden aplicar en la moda-
litat de venda anticipada. 
No s’apliquen descomptes 
als espectacles familiars.

Joves 
(de 12 a 24 anys)

Majors 65 anys, 
pensionistes

Carnet 
biblioteques

Famílies nombroses 
i monoparentals 
i persones amb 
discapacitat

Grups de més de 
10 persones. Cal 
fer la reserva per 
correu electrònic.

25%

20%

10%

20%

10%

DESCOMPTES
ABONAMENTS

La compra i el bescanvi 
dels abonaments es pot fer 
a través de la pàgina web 
o a taquilla.

Com fer servir el teu abo-
nament?

1. Compra el teu abona-
ment i segueix tot el procés 
de compra fins arribar a la 
pantalla de “Compra rea-
litzada amb èxit”.

Abonament d’adults
3 espectacles d’adults

Abonament familiar
3 espectacles familiars

30€

15€

2. Rebràs un correu de con-
firmació en el que trobaràs 
el codi de validació per 
bescanviar-lo per les teves 
entrades.

3. Per bescanviar el teu abo-
nament per entrades, escull 
l’espectacle des de l’apartat 
“Esdeveniments” i tria la lo-
calitat. S’obrirà una finestra 
i hauràs de seleccionar l’op-
ció ABONAMENT ADULT o 
ABONAMENT FAMILIAR que 
et permetrà comprar les te-
ves entrades sense cap cost 
fins que consumeixis tots els 
usos. Hauràs d’introduir el 
teu codi de validació, omplir 
les teves dades personals i 
acceptar les condicions de 
contractació.

4. Les entrades compra-
des quedaran visibles a la 
teva zona personal, des 
d’on podràs imprimir-les o 
descarregar-les en el teu 
telèfon mòbil i consultar els 
usos que et queden i el teu 
codi de validació.

Podràs seleccionar qual-
sevol dels espectacles 

nen un preu únic sigui anti-
cipada o a taquilla.

Els menors de 3 anys poden 
entrar gratuïtament a tots 
els espectacles si seuen a 
la falda dels adults i sempre 
que no ocupin una butaca.

d’adults o familiars que vul-
guis venir a veure, sempre i 
quan hi hagi entrades dis-
ponibles i no siguin de ca-
tegoria especial. 

Els abonaments són vàlids 
durant tot l’any fins a esgo-
tar els seus usos.
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Biblioteca Josep Pla

Centre Cívic L’Espai

c. M
iquel Àngel

Plaça Hernán
Cortés

Parada bus

c. d’Antoni Gaudí

c. 
de 

M
ur

illo

c. d’Hernán Corté
s

c. de Roger d
e Llúria

c. de Roger d
e Flor

c. Juan Sebastiá
n  Elcano

c. Francisco de
 Vitòria

. de Catalunya

Contacte Ubicació

ADREÇA

ZONES D’APARCAMENT

Teatre La Bòbila 
Carrer d’Hernán Cortés, 14 
Les Roquetes 
08812 Sant Pere de Ribes 
Tel. 93 896 54 04 
Info@teatrelabobila.cat

Mercat Municipal La Sínia 
135 places d’aparcament 
6 minuts a peu

Parc Pompeu Fabra 
40 places d’aparcament 
8 minuts a peu

En autobús des del Garraf 
Autocars Plana (Les Roquetes - 
Poblacions del Garraf).

En autobús des de Barcelona 
Bus Garraf (Les Roquetes - Barcelona).

En cotxe des de Barcelona 
C-32 (Sortida 26) > BV-2113 >  
Rambla del Garraf > C. d’Hernán Cortés.

En cotxe des del Garraf 
C-15 > Ronda Europa > Av. d’Eduard Toldrà 
> Av. de Catalunya > C. Roger de Flor 
> C. de Francisco de Vitòria > C. d’Hernán 
Cortés.

En cotxe des de Vilanova i la Geltrú 
Ronda Europa > Av. d’Eduard Toldrà 
> Av. de Catalunya > C. Roger de Flor 
> C. de Francisco de Vitòria > C. d’Hernán 
Cortés.

COM ARRIBAR-HI

teatre

LA



Més informació

www.teatrelabobila.cat
Info@teatrelabobila.cat

Segueix-nos a les xarxes i estigues

al corrent de totes les novetats!

     @TeatreLaBobila
     @TeatreLaBobila

teatre
LA

Amb el suport de:


