
temes que tracta l’obra i que van de 
l’amistat i la lleialtat, a la veritat i la 
mentida,  passant per l’èxit i el fracàs. 
Quin dels jugadors ha guanyat la 
partida en realitat?
90 min   CAT 

DIVENDRES 
21 DE NOVEMBRE
21.00 h
LA IAIA 
presenta  ON ÉS 
LA MÀGIA?

DIVENDRES
12 DE DESEMBRE
21.00 h
LOSERS, amb 
Jordi Díaz 
i Alba Florejachs

La Iaia és una banda formada per l'Ernest 
Crusats (guitarra i veu), en Jordi 
Casadesús (multinstrumentista) i en Jordi 
Torrents (bateria) l'any 2010 a Vic. 
Estilísticament costa posar-los etiquetes i, 
de fet, millor no fer-ho. Es podria dir que 
basen la música en les cançons i la força del 
trio en el directe. Han publicat: "Les ratlles 
del banyador" (2011, Música Global), "On és 
la màgia?" (2014, Música Global), a part 

Una partida de pòquer serveix d’excusa 
a un dels grans noms de la dramatúrgia 
britànica per posar en escena un joc de 
cartes i testosterona, una comèdia 
d’homes que parla, entre d’altres coses, 
de pares i de �lls. Tots ells participaran 
en l’acte �nal en una partida al soterrani 
del local. I, entre whisky i cigarrets, cada 
jugada farà emergir algun dels molts 

Losers  és una comèdia romàntica. En 
Manel i la Sandra voregen la quarantena, i 
no tenen res del que la societat suposa que 
haurien de tenir a aquesta edat. Ni �lls, ni 
parella, ni diners, ni casa... Per això es 
consideren a ells mateixos com uns 
perdedors (losers). Pensen que no se'n 
poden sortir, que ells no mereixen ser 
feliços. Però s'equivoquen. Perquè tothom 
té dret a la felicitat, i perquè ser feliç no 

Barcelona. Quatre dones que s’acosten 
als cinquanta. Una d’elles ho ha 
abandonat tot, s’amaga en un dels 
molts pisos buits que hi ha a la ciutat. 
Vol estar sola, allunyar-se de tot, però les 
seves amigues no la deixen en pau, 
vulgui o no vulgui, li fan costat. Què li ha 
passat? Per què ho ha deixat tot? 

Dos vells amics, a partir d’una 
conversa anodina, entren en una 
batalla sense treva i s’enfonsen en un 
joc de postures irreconciliables. Està 
articulada entorn la “veritat” dels 

mots, que pot dur a conse-
qüències incalculables.
90 min  CAT 
        

DISSABTE 
17 DE GENER
21.00 h
T DE TEATRE 
presenta
DONES COM JO

paella pel mànec i que si no et dóna els 
diners penses emprendre mesures de força, 
mesures realment potents. Res violent, 
valgui’m Déu, això no, però avui, si el senyor 
director no a�uixa els quartos, iniciaràs una 
acció de�nitiva que convertirà la seva vida 
en una catàstrofe. 
80 min   CAT

DISSABTE 
21 DE MARÇ
21.00 h
EL CRÈDIT,
amb Jordi 
Bosch i Jordi 
Boixaderas

En el nostre civilitzat món, quan necessites 
diners vas al banc i demanes un crèdit. Si no 
te’l concedeixen te’n tornes cap a casa, 
capcot, pensant que les coses estan molt 
malament, que els temps han canviat, que 
el crèdit no �ueix… Però potser avui no. 
Potser avui, quan et deneguin el crèdit no te 
n’aniràs cap a casa amb la cua entre les 
cames com un xaiet. Potser avui miraràs el 
director de l’o�cina als ulls, posaràs les cartes 
sobre la taula i li diràs que avui ets tu qui té la 

cançons que han estat essencials en la 
seva carrera i en la vida de vàries 
generacions d'incondicionals, i que han 
convertit als Lax'n'Busto en un dels grups 
amb més repercussió de la història de la 
música a Catalunya. 
90 min   CAT

Un dels motius fonamentals per a la 
realització d'aquest disc ha estat, la 
necessitat de plasmar les seves cançons 
més "essencials" en un sol disc, 
actualitzant tots els seus grans èxits a 
l'actualitat, amb la formació actual i 
recuperant el millor esperit de la banda. 
Això els ha fet entrar a l'estudi per a 
enregistrar de nou totes aquestes 

DIVENDRES 
16 DE GENER
21.00 h
LAX’N BUSTO 
presenta 
ESSENCIALS 
& RARESES

DISSABTE 
25 D’ABRIL
10.00 h
TALLER DE 
GOSPEL

DISSABTE 
25 D’ABRIL
21.00 h
NON  STOP 
GOSPEL

The Gospel Viu Choir interpretarà 
NON STOP GOSPEL, l'espectacle 
d’urban gospel, amb el que la 
formació ha obert una nova etapa 
en el gospel nacional, caracteritzada 
pel ritme més intens i el funk més 

Vinculat a l’espectacle  que es durà a terme al vespre, s’organitza un taller de gospel 
en el que es treballaran un parell o tres de temes amb el director del TGV CHOIR, a � 
i efecte de poder obrir el concert de la nit amb la interpretació d’un dels temes 
treballats, els talleristes sols, i compartint un tema més amb TGVCHOIR. 
INSCRIPCIONS:
Només a la taquilla del teatre, �ns a esgotar el nombre de places disponibles. 
En cas de no assolir-se del nombre mínim d’inscrits, el taller no es durà a terme.
240  min / A PARTIR DE 12 ANYS

de l’Òscar és diametralment oposat al 
seu, donat que es tracta d’un tipus 
despreocupat i tronera. La convivència 
no serà senzilla en absolut.
100 min   CAT 

DIUMENGE  
17 DE MAIG
20.00 h
LA EXTRAÑA PAREJA, 
amb Joan Pera i 
Antonio Dechent

Félix és un home de mitjana edat, 
meticulós i obsessionat amb l’ordre i 
la neteja, que és expulsat de la llar 
familiar per la seva esposa. Davant 
aquesta situació a Félix no li queda 
altra opció que recórrer al seu amic 
Òscar, perquè li permeti compartir el 
seu apartament. El problema arriba 
quan Félix descobreix que el caràcter 

40€

Tornarà a la seva vida d’abans? La 
resposta a aquestes preguntes apareix 
per atzar, en una capsa.
90 min   CAT 

electritzant i potent, amb tota 
l'energia que, des de sempre, porta 
TGVCHOIR dalt de l'escenari.
90 min   CAT 

    zona A    zona B
ANTICIPADA        16€      14€
MATEIX DIA          20€      16€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        16€      14€
MATEIX DIA          20€      16€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        20€      16€
MATEIX DIA          24€      20€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      16€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      16€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        22€      18€
MATEIX DIA          26€      22€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        18€      14€
MATEIX DIA          22€      18€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        20€      16€
MATEIX DIA          24€      20€

   zona A    zona B
ANTICIPADA        22€      18€
MATEIX DIA          26€      22€

DISSABTE 
22 DE NOVEMBRE
21.00 h
LA PARTIDA

*inclou entrada

d'una maqueta "El meu vaixell" 
(autoeditat). La Iaia va ser grup revelació 
segons el públic i la crítica als Premis 
Enderrock l'any 2011 i 2012, 
respectivament. També van ser els 
guanyadors del concurs Sona 9 l'any 2010.
80 min   CAT 

depèn dels béns materials o del que 
determinin les modes, depèn de nosaltres 
mateixos. De superar les nostres pors i les 
nostres limitacions. En Manel i la Sandra 
estan sols, però volen deixar d'estar-ho. Són 
infeliços, però volen deixar de ser-ho. A 
veure com se'n surten...
80 min   CAT 

DISSABTE 
8 DE NOVEMBRE
21.00 h
PER UN SÍ O 
PER UN NO



En relació a l’aplicació del Reial Decret 20/2012 del 13 de juliol de 2012 sobre el nou Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el Teatre Auditori Casal Riudomenc considera 
que la decisió de gravar el preu de les entrades amb un 21% d’IVA és un error i una agressió a la cultura del nostre país.
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La compra d’una entrada implicarà l’acceptació d’aquestes normes:

ESPECTACLES, ACTES O ACTIVITATS ORGANITZATS 
PER TERCERS
Els espectacles, actes o activitats que organitzin tercers, constin o no
en el programa, podran tenir canals de promoció i venda diferents 
als oficials i seran responsabilitat de l’organitzador.
CANVIS EN LA PROGRAMACIÓ
El Casal Riudomenc es reserva el dret de suspendre o canviar 
qualsevol espectacle de la seva programació, o el seu repartiment, si
les circumstàncies ho justifiquen. En cas d’haver-se’n venut 
entrades, es procedirà a la devolució total dels imports o es podran 
bescanviar les entrades per les d’un altre espectacle.
CANVI DE LOCALITATS
El Casal Riudomenc es reserva el dret de canviar l’ubicació de les 
localitats dels espectadors per unes altres d’igual preu i 
característiques si hi ha causes tècniques que ho justifiquin.
PUNTUALITAT
Es podrà accedir al teatre 30 minuts abans de l’inici dels espectacles 
o de les projeccions, que començaran puntualment. Un cop iniciats, 
no es permetrà l’accés. Per a la seva comoditat, es recomana accedir 
al teatre almenys amb 15 minuts d’anticipació.
FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS
En relació a les lleis de la propietat intel·lectual, no és permès 
l’enregistrament d’imatges o de so dels espectacles sense 
l’autorització expressa de la direcció del teatre.
RELLOTGES I TELÈFONS MÒBILS
Els espectadors han d’assegurar-se que rellotges, telèfons mòbils o
altres aparells no emetran senyals acústiques durant l’espectacle 
que puguin distreure l’atenció del públic i dels artistes.
MENORS D’EDAT
El Casal Riudomenc no es farà responsable dels menors d’edat que 
acudeixin a les funcions o a les projeccions de cinema sense 
acompanyants adults. La responsabilitat sobre aquests menors 
abans, durant i després de la funció o projecció recaurà sobre els 
seus pares o tutors.
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats al teatre. 
En el moment de comprar les entrades, cal comunicar-ho al 
personal de taquilla.
MENJAR I BEGUDES
Només es podrà accedir amb menjar i beguda a les projeccions i 
espectacles on estigui expressament autoritzat. No està permès 
accedir al Casal Riudomenc amb menjar o begudes adquirides fora 
del seu propi punt de venda. Consulteu en cada projecció o 
espectacle si està permès o no. 

AJUDEU-NOS A MANTENIR NETS ELS ESPAIS DEL 
CASAL RIUDOMENC: FEU ÚS DE LES PAPERERES.

RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
El Casal Riudomenc disposa de fulls oficials de reclamació a 
disposició dels espectadors. Es poden sol·licitar a la taquilla. Per fer 
constar qualsevol altra reclamació, suggeriment o opinió, podeu 
fer-ho per mitjà del telèfon o del correu electrònic.
VISITES AL TEATRE
Per concertar visites col·lectives, poseu-vos en contacte amb el 
teatre: 977 768 258.
OBJECTES PERDUTS
Els objectes trobats dins el teatre es custodiaran per un temps 
màxim de 2 mesos. Poseu-vos en contacte amb el teatre si heu 
perdut algun objecte dins el teatre, per mitjà del telèfon o del correu 
electrònic.
BAR DEL CASAL
Els dies amb funció programada, el Bar del Casal estarà obert. 
Reserves: 977 851 556.
ERRADES
La informació recollida en aquesta guia de programació només té 
caràcter informatiu, i serà vàlida excepte en els casos que hi hagi un
error tipogràfic.
ADMISSIÓ
És reservat el dret d’admissió.

www.casalriudomenc.cat

A la portada d’aquest programa s’indica la data de posada a la 
venda de les entrades per internet (18.00 h). Entrades disponibles 
fins 2 hores abans de l’inici de cada funció. El servei de venda 
d’entrades per internet utilitza el sistema de l’entrada a casa. Un 
cop adquirides les localitats s’han d’imprimir les entrades per 
accedir al teatre. D’aquesta manera s’estalvia passar per la taquilla i 
el dia de la funció s’accedeix directament a la sala.

TAQUILLA
Casal Riudomenc - C/ de Sant Jaume, 2 - RIUDOMS
HORARI
A la portada d’aquest programa s’indica la data de posada a la 
venda de les entrades a la taquilla.
Dijous (no festius): de les 18.00 h a les 20.00 h.
Dia de la funció: des d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle.
En la venda d’entrades els dies de funció, tindran preferència a la
taquilla els qui hagin de comprar entrades de la funció del dia.
NOMBRE D’ENTRADES
La direcció del teatre es reserva el dret de limitar el nombre màxim 
de venda d’entrades en les funcions que ho consideri oportú. 
Aquesta informació es facilitarà en la data de posada a la venda.
CINEMA
Les sessions de cinema tenen un preu únic. Es programaran 
sessions numerades i no numerades. A l’entrada de la sala trobareu 
disponibles seients per a nens.
ENTRADA LLIURE
Els espectacles o actes en què s’indiqui que són d’entrada lliure no 
precisen de cap tiquet per a accedir-hi. El límit de persones es 
determinarà segons l’aforament disponible i serà regulat pel 
personal del control d’accés.
ENTRADA GRATUÏTA
Els espectacles o actes en què s’indiqui que són d’entrada gratuïta
precisen d’una entrada per a accedir-hi. Aquestes entrades no 
tindran cap cost i les distribuirà l’organitzador de l’acte.
ENTRADES EXHAURIDES
Les funcions amb les entrades exhaurides s’anunciaran de forma 
immediata per mitjà d’un cartell a la taquilla, a la cartellera del Casal
i per mitjà del web i del facebook del Casal Riudomenc.
PAGAMENT
En efectiu.
DEVOLUCIONS
No s’admeten devolucions d’entrades.
ZONES ZONA A: Platea, Llotges de Platea i Amfiteatre.
ZONA B: Llotja 1 i Llotja 2.

*PER DEMANAR QUALSEVOL DELS ESPAIS DEL CASAL
RIUDOMENC, INFORMEU-VOS AL TELÈFON 977 768 258

Ho organtiza:
Hi col·labora:

VENDA 
D’ENTRADES 

INFORMACIÓ

PROMOCIONS 
(disponibles només en els espectacles on hi vegeu la promoció)

PROMOCIÓ JÚNIOR
Per la compra d’una entrada, opció de compra conjunta d’una 
entrada per un menor de �ns a 12 anys al preu de 2€. Només a 
taquilla. Caldrà presentar document acreditatiu de l’edat al control 
d’accés. Promoció no acumulable a cap altra.

PROMOCIÓ ANEM-HI PLEGATS
Per la compra d’una entrada per a un menor de �ns a 12 anys, opció 
de compra conjunta d’una entrada per a un adult (a partir de 18 
anys) al preu de 2€. Només a taquilla. Caldrà presentar document 
acreditatiu de l’edat al control d’accés. Promoció no acumulable a 
cap altra.

C/ de Sant Jaume, 2
43330 Riudoms
977 768 258
info@casalriudomenc.cati

   www.casalriudomenc.cat


