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Programa’t cultura

Comença una nova temporada al CCM Lo Casino. Les 
portes estaran obertes amb espectacles per a tots els 
públics.

Informació important

· Les entrades són numerades (a excepció de les del Fortí 
i el Fossar) i no se’n podrà efectuar la devolució un cop 
comprades.

· L’obertura de portes serà 30 minuts abans de 
l’espectacle. Caldrà mostrar l’entrada (en paper o digital) 
per accedir.

· L’espectacle començarà puntual i no se’n permetrà 
l’entrada un cop iniciat.

· L’organització es reserva el dret d’admissió.

Venda d’entrades

Les entrades es podran adquirir de forma presencial al  
CCM Lo Casino els dimecres i els divendres de 10 h a 14 h 
i de forma telemàtica a www.alcarras.cat/entrades
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Recomanats per a un 
públic familiar
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Grups d’Alcarràs

P O N E N T

Companyies de les terres 
de Ponent

Recomanats especialment 
pel públic jove

J O V E S



Soc una nou

08/10/2022
18 h
Zum Zum Teatre
CCM Lo Casino 
3 €

L’advocada Marinetti és 
una dona implacable 
i amargada que ha 
denunciat a gairebé tot el 
veïnat. La seva vida canvia 
el dia en què l’Omar, un 
nen refugiat, cau d’una 
branca de la seva noguera. 
El nen transforma la seva 
vida per complet i per 
poder quedar-se amb ell, 
diu que és una nou i que, 
segons una antiga llei, tots 

els fruits que cauen al seu 
jardí li pertanyen.  
El jutge i el fiscal, 
incrèduls, escolten els 
testimonis. Mentre, l’Omar 
recorda com va haver de 
fugir d’un país en guerra 
i com va perdre als seus 
pares al mar, esperant 
tenir una oportunitat a la 
vida.

Teatre Recomanat a partir de 5 anys
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PREMI FETEN 2021 a la 
millor direcció

PREMI FETEN 2021 a la 
millor interpretació coral

Acte previ a la  
Diada de l’11 de setembre.

Amics

10/09/2022
21 h
Dafnis Balduz i  
Anna Borrego
Pl. El Fortí 
Gratuït

L’espectacle és un viatge 
a través de l’amistat de 
dos artistes. Cantant i 
actor, actor i cantant, es 
troben navegant per un riu 
d’humor, música i text.

 
 
 
 
 
 

Comèdia musical Tots els públics



Residència 
contes  
macabres

29/10/2022
16 h/16.20 h/16.40 h/17 h 
17.20 h/17.40 h/18 h/18.20 h 
18.40 h/19 h/19.20h/19.40h
El Sidral
El Fossar 
3 €

Monòleg improvisació Adults

La mansió està en venda 
i els seus cuidadors 
reben als visitants amb 
l’esperança de trobar nous 
propietaris... però la casa 
no està pas buida del tot, 
alguns dels seus anteriors 
inquilins es resisteixen a 
abandonar la seva llar... 
o potser només són 
històries, llegendes... 

Un passeig durant el qual 
els visitants connectaran 
amb la sensació de por 
de manera divertida 
i segura a través d’un 
petit recorregut que 
els portarà fins a una 
habitació principal, on la 
història prendrà la forma 
d’un conte inspirat en els 
universos d’Edgar Allan 
Poe.
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Experiència sensorial Recomanat a partir de 6 anys

Not talent

22/10/2022
21 h
Judit Martin
CCM Lo Casino 
3 €

“L’èxit depèn només 
d’un 2% de talent” L. V. 
Beethoven. Aquest és el 
punt de partida de NOT 
TALENT. 

Una xerrada sobre la 
fascinació que provoquen 
les obres d’art fallides i la 
desídia que provoca sovint 
el criteri hegemònic.

Una venedora de fum, 
una decadent cantant 
multimilionària i una poeta 

solidària són alguns dels 
personatges que donaran 
les claus de l’èxit per a 
triomfar en aquesta època 
on tothom vol ser artista.

NOT TALENT és un 
espectacle d’humor molt 
improvisat de la Judit 
Martín amb la col·laboració 
de l’Emma Bassas.

Un cant a la mediocritat, 
un xou que celebra el 
fracàs.”



Bianco

12/11/2022
18 h 
LaBú Teatre
CCM Lo Casino 
3 €

Poesia visual Recomanat a partir de 6 anys
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Una noia que viu en 
un vell hostal rep la 
visita inesperada d’un 
entranyable viatger. Les 
portes i finestres del seu 
cor s’obriran com mai 
havia sentit. Una trobada 
especial que portarà a 
la protagonista a un nou 
camí inesperat.

LaBú Teatre crea una 
poètica visual que 
acompanya a l’espectador 
a un estat de reflexió i 
llibertat per sentir, reviure, 
emocionar-se i perdre’s. 

Estrenat el 14 de febrer 
de 2017 Fira Internacional 
FETEN (Xixón), Espanya.

Premi a millor espectacle 
en el Festival Internacional 
“100, 1000, 1.000.000 
d’històries” de Bucarest, 
Romania.

Elles

26/11/2022
18 h
La Melancòmica
CCM Lo Casino 
3 €

Per què triguen tant les 
dones quan van al bany?

Què passa amb les 
princeses quan acaba el 
conte?

Com saber si és consentit 
o sense sentit?

Aquestes i altres grans 
preguntes de la humanitat 
tindran la seva resposta 
a ELLES, un espectacle 

tant per elles com per ells, 
perquè l’humor no entén 
de gèneres.

Vine a riure de valent de 
les nostres coses, les 
vostres, les seves, les 
teves... #cosasdechicas.

Acte institucional en motiu 
del 25n-Dia internacional 
per l’eliminació de la 
violència envers les dones.

Humor crític. Temàtica de gènere Recomanat partir de 16 anys

J O V E S



Camí a 
l’escola

17/12/2022
17 h i 19 h
Campiquipugui
CCM Lo Casino 
3 €

Teatre Recomanat a partir de 5 anys
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Tres germanes, un camí 
i un objectiu: tenir el 
futur a les seves mans. 
L’extraordinària història 
de tres germanes que 
s’enfronten diàriament a 
diferents obstacles i perills 
per arribar a l’escola.

Un espectacle suggerent, 
visual i sense text que 
s’inspira en la història 

real d’infants d’arreu del 
món. Infants autònoms 
i capaços, amb gener 
d’aprendre i canviar  
el seu món.

Premis FETEN 2021: Millor 
posada en escena.

Premis de la Crítica de 
Catalunya 2021:  
Millor espectacle Familiar.

L’espectacle està inspirat 
en el documental Sur 
le chemin de l’école de 
Winds Films.

Encesa 
de llums 
Alcarràs 
Nadal 
2022

02/12/2022
19 h
Balcó de l’Ajuntament  
(Pl. de l’Església)

Encesa de llums Alcarràs 
Nadal 2022.  
Amb la participació de les 
pubilles i els hereus.

Col·labora ACSA



Adaptació molt lliure i molt 
musical dels tradicionals 
“Pastorets” de Lluís Millà. 

En aquesta versió per tota la 
família veurem un Borrego i 
un Carquinyoli modernitzats 
als nous temps al costat 
de dimonis convertits en 
Motards, àngels corredors 
que Mai Paren o una boda al 
so de Like a prayer. 

Si voleu passar una estona 
divertida veniu i cantareu i 
ballareu amb nosaltres amb 
aquests Pastorets musicals 
d’ara i aquí.
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Teatre musical Tots els públics

Els 
pastorets 

23/12/2022
30/12/2022 
Horari a confirmar (es 
comunicarà pels canals 
habituals)
BaoBap Teatre
CCM Lo Casino
6 €



setembre

Amics

10/09/2022 
21 h
Pl. El Fortí

octubre

Soc una nou

08/10/2022 
18 h
CCM Lo Casino

Not talent

22/10/2022 
21 h
CCM Lo Casino

Residència 
contes 
macabres

29/10/2022 
De 16h a 20h
sessions de 20’
El Fossar

novembre

Bianco 

12/11/2022 
18 h
CCM Lo Casino

Elles 

26/11/2022 
18 h
CCM Lo Casino

desembre

Encesa de 
llums 

02/12/2022
19 h 
Pl. de l’Església

Camí a l’escola 

17/12/2022 
17 h i 19 h
CCM Lo Casino

Els pastorets 

23/12/2022
30/12/2022 
Horari a confirmar (es 
comunicarà pels canals 
habituals)
CCM Lo Casino



Centre 
Cultural  
Lo Casino

Major, 84-86
25180 Alcarràs
T. 973 795 700
cultura@alcarras.cat

Amb el suport de

Organitza
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