
Per un nen, acomiadar el xumet és un moment molt delicat, és per això que aquests papes s’han inventat una 
fantàstica festa on el superheroi “Superxumet man” s’endurà els xumets que ja no es necessiten i els convertirà 
en desitjos... Avui tots serem pares, encara que sigui només per una estona, i participarem en aquesta festa, 
en què el Fermí, el Juli i el futur papi Miki, mentre acaben de guarnir la sal i fer el darrers preparatius, ho 
aprofiten per compartir amb nosaltres aquesta màgica, còmica i estressant aventura de ser pare. Humor i 
gresca assegurats! 

Entrades a la venda a partir del 21 de novembre de 2013 
COMPRA LES TEVES ENTRADES TAMBÉ PER INTERNET:  www.casalriudomenc.cat

ELS PASTORETS
DIJOUS 26 i DISSABTE 28 de desembre a les 20.00 h

DISSABTE 30 de novembre a les 20.30 h

Mostra de dansa , en totes les seves modalitats, a càrrec dels centres de dansa de Catalunya afiliats a la Royal 
Academy of Dance de Londres, amb la participació especial de la Escuela de Baile Pedro Cruz (Almendralejo 
- Badajoz). Acte de cloenda del 10è l’aniversari del Centre Actiu i dels 45 anys de dedicació a la formació en 
dansa a Riudoms. 

El CENTRE ACTIU presenta ART I DANSA (mostra de dansa)

Programa desembre 2013 - gener 2014

LA RESIDÈNCIA L’ONADA presenta INFIDELITAT PER NADAL i BONES FESTES, JORDI

FESTIVAL DE NADAL de l’Escola Cavaller Arnau.

FESTIVAL DE NADAL de l’Escola Beat Bonaventura.

FESTIVAL DE NADAL de la Llar d’Infants Municipal Picarols.

CONCERT DE NADAL de l’Escola Municipal de Música.

DIVENDRES 13 de desembre a les 17.00 h

DIJOUS 19 de desembre a les 15.00 h

DIVENDRES 20 de desembre a les 10.00 h

DIVENDRES 20 de desembre a les 15.00 h

DIVENDRES 20 de desembre a les 19.30 h

Dues comèdies curtes on uns personatges ben curiosos es troben en situacions nadalenques ben singulars. La recaptació serà destinada a 
la Marató de TV3. Ho organitza: Residència l’Onada Riudoms.

PENJA’M A LA NEVERA

                   POSA AQUÍ SOBRE L’IM
ANT

a les 18.30 h 
DORAEMON i NOBiTA HOLMES AL MiSTERiÓS MUSEU DEL FUTUR

a les 17.00 h 
TURBO

a les 19.30 h 
EL MAYORDOMO

DILLUNS 6 de gener 

APTA104 min CAT

APTA104 min CAST +7150 min CAST

5 €SESSIÓ NO 
NUMERADA

5 €SESSIÓ NO 
NUMERADA 5 €SESSIÓ 

NUMERADA

DIUMENGE 1 de desembre  

PARARAPAPÀ amb Juli Fàbregas, Miki Esparbé i Fermí Fernàndez

BLAUMUT presenta: “El Turista”

DON JUAN TENORIO amb Joan Pera i Lloll Bertran

DISSABTE 14 de desembre a les 21.00 h

DISSABTE 18 de gener a les 21.00 h

DIUMENGE 19 de gener a les 18.30 h

El grup català Blaumut presenta el seu primer disc, “El turista”, una barreja de folk, pop, música clàssica i 
cançó d’autor. L’atmosfera de les cançons transmet sensacions. Amb lletres plenes d’imatges poètiques, 
El turista és un disc de sonoritat íntima, tranquil, optimista i diferent, que desperta l’interès de qui 
l’escolta. Des del seu llançament discogràfic, han tingut una gran repercussió en el mitjans audiovisuals, 
sonen en les principals cadenes radiofòniques del país, i compten amb una gran acollida a les xarxes 
socials. Temes com “Pa amb oli i sal” o “Bicicletes” ja formen part de la banda sonora del pop català.

Dos mestres de la comèdia catalana com són els cèlebres Joan Pera i Lloll Bertran conjuguen la seva 
excel·lència artística a l’escenari aquesta vegada interpretant els mítics personatges de Doña Inés i Don 
Juan, del drama romàntic Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
Aquesta brillant peça, representada en múltiples ocasions a l’escena catalana, és recordada sobretot 
per la inoblidable interpretació per part de Joan Capri i Mary Santpere al Teatre Romea de Barcelona a 
mitjans dels anys 70. 

Representació d’ELS PASTORETS, adaptació d’Artur Fargas Salvadó, basats en “l’Estel de Natzaret”, de 
Ramon Pàmies, i “Els pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús”, de Josep M. Folch i Torres, a càrrec 
d’actors i actrius amateurs riudomencs.

90 min CAT

90 min CAT

90 min CAT

 ZONA A ZONA B
 18 €	 14 €	
 22 €	 18 €	

ANTICIPADA
DIA DE LA FUNCIÓ

 ZONA A ZONA B
 14 €	 10 €	
 18 €	 14 €	

ANTICIPADA
DIA DE LA FUNCIÓ

 ZONA A ZONA B
 14 €	 10 €	
 18 €	 14 €	

ANTICIPADA
DIA DE LA FUNCIÓ

80 min CAT

D’aquest espectacle hi haurà venda anticipada a la Residència l’Onada i el dijous 12 de desembre, de les 10.00 h 
a les 12.00 h, a la taquilla del Casal Riudomenc i, el mateix dia, des d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle. SESSIÓ NO 

NUMERADA 4 €

SESSIÓ 
NUMERADA 10 €

DIUMENGE 26 de gener 

8 €150 min
SESSIÓ 
NUMERADA

Ajuntament
de Riudoms

Hi col·labora:Ho organitza:

a les 17.00 h 
FROZEN, EL REiNO DEL HiELO

a les 19.00 h 
EL HOBBiT: LA DESOLACiÓN DE SMAUG

APTA70 min CAST +7170 min CAST

5 €SESSIÓ NO 
NUMERADA 5 €SESSIÓ NO 

NUMERADA

DIA DE REIS



HO ORGANITZA:
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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 bescanviaran les 
entrades per les d’un altre espectacle.
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.
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.

INTERNET

        DURADA ENTREACTE EDAT RECOMANADA    IDIOMA

*Per demanar qualsevol dels espais del Casal
 Riudomenc, informeu-vos al telèfon 977 768 258.

INFORMACIÓ

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).

HORARI:

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.

TAQUILLA: Casal Riudomenc - C/ de Sant Jaume, 2 - RIUDOMS

A la portada d’aquest programa s’indica la data 
de posada a la venda de les entrades a la taquilla.

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.

HI COL·LABORA:

Casal Riudomenc
C/ de Sant Jaume, 2
43330 Riudoms
977 768 258
info@casalriudomenc.cat Ajuntament de Riudoms

VENDA D’ENTRADES

comentaris amb 
#casalriudomencWIFI LLIURE

@casalriudomenc

PROMOCIÓ JÚNIOR 
Per la compra d’una entrada, opció de compra conjunta d’una entrada per un menor de fins 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 fins 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.

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

www.casalriudomenc.cat
AVANÇAMENT DE LA PROGRAMACiÓ (a la venda)>>

ELS SÍREX IAIA!!!

IAIA!!! amb Montserrat Carulla
El Josep, jove i aturat, viu al piset de la seva àvia, que el manté. Una nit 
coneix la Sílvia (una nena de casa bona) i la convida al pis. L’àvia els 
interromp i, des d’aquest moment, es creen una sèrie de confusions i 
malfiances entre la parella, potenciades pel caràcter tafaner i mudable 
de l’àvia que, a més, és addicta a l’orxata, les noves tecnologies i el xat. 
Una comèdia tendra i àcida alhora, que és un fidel reflex de l’actualitat 
de la gent del carrer.

90 min CAT

DISSABTE
1 de març,
a les 21.00 h

DISSABTE
22 de març,
a les 21.00 h

 ZONA A ZONA B
 18 €	 14 €	
 22 €	 18 €	

ANTICIPADA
DIA DE LA FUNCIÓ

te l’estimaràs!


