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Programa’t culturaLo Casino

Programa’t cultura

Us presentem la nova programació per al semestre 
febrer-juny del “Programa’t cultura” amb espectacles de 
diferents disciplines per a un públic dels 0 als 99 anys.

Informació important

· Les entrades són numerades 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.

· Un cop iniciat l’espectacle no es permetrà l’entrada.
· 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

T
A
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Grups d’Alcarràs

P O N E N T

Companyies de les terres 
de Ponent

Recomanats especialment 
pel públic jove i adults

J O V E S



Secrets és un espectacle 
vivencial que proposa al 
públic ser protagonista de 
la seva pròpia història a 
través d’un recorregut en 
la recerca d’un gran secret, 
que només descobriran 
jugant i deixant-se 
emportar per la curiositat.

Artesania i tecnologia es 
combinen per oferir una 
experiència personalitzada, 
intensa i intransferible.

La clau està a gaudir del joc 
que ens proposa tot aquest 
recorregut misteriós 
ple de tresors amagats i 
d’enigmes per resoldre.

Ningú té millor clau que 
el mateix esperit curiós 
i juganer que s’ha de 
deixar anar en aquesta 
proposta tan insòlita com 
emocionant.

Secrets no es pot veure, 
s’ha de viure.

Secrets

18/02/2023
De 10.30 a 13.30 h i 
de 16.30 a 19.30 h*
Tombs Creatius
CCM Lo Casino 
3 €

M.A.R.E.

04/02/2023
12 h.
La Romancera Teatre
Centre Major
3 €

La mare prepara amb 
il·lusió l’habitació del nadó 
que espera. Dins d’aquest 
entorn apareix un ocellet 
cantaire que farà que tot 
s’encomani de la seva 
melodia i la música, com 
un fil infinit no deixarà 
de sonar. Així comença 
un viatge d’il·lusions, 
d’aprenentatges, 
d’emocions, de 
descobertes i…  
de cançons. 

Imaginant com serà la 
seva criatura, ella mateixa 
també és redescobrirà. 

La música de La Flauta 
Màgica de W.A. Mozart 
ens acompanyarà en 
aquest trajecte tan íntim.

Instal·lació/entresortTeatre musical i d’objectes 
per la primera infància

Recomanat a partir de 8 anysD’1 a 5 anys

*Entrades cada 30’, última 
sessió 30’ abans de la franja.



El sostre 
groc

10/03/2023
19 h*
Isabel Coixet
CCM Lo Casino
3 €

Projecte 
Plançó

El sostre groc explica 
i denuncia el cas de 
l’Aula de Teatre de Lleida 
a través de les seves 
protagonistes. L’any 2018 
un grup de nou dones van 
presentar una denúncia 
contra dos dels seus 
professors pels abusos 
sexuals que havien patit 
entre els anys 2001 i 2008, 
quan eren adolescents. Va 
ser massa tard.  

Per por, per vergonya, 
van trigar molt temps 
a entendre i digerir el 
que els havia passat. La 
denúncia va arribar quan 
el cas ja havia prescrit i es 
va arxivar.

Aquesta activitat forma 
part dels actes programats 
per la Setmana de la Dona 
d’Alcarràs.

PLANÇÓ circuit escena 
jove Ponent Pirineu és un 
projecte mancomunat que 
neix per sargir el buit històric 
existent entre cooperació 
territorial de Lleida de 
l’SPEEM (Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics 
i Musicals de Catalunya) i 
gràcies a l’altíssima capacitat 
organitzativa i a l’empremta 
de gestors culturals de 
municipis de Ponent i el 
Pirineu.

Plançó ha nascut per créixer, 
per rebrotar sense aturador 
en un entorn de treball de 
tarannà cooperativista que 
fa fàcil la dificultat. Cada idea 
suma, cada petit gest fa la 
història més gran. Quinze 
pobles implicats i estols de 
joves vinguts d’arreu.

Alcarràs aquest dia en som 
municipi acollidor rebent 
grups de joves de tota la 
província de Lleida.

Pel·lícula documental Recomanat per a joves

*Sessions matinals per 
l’institut. 

Projecte Plançó.



Bye Bye, 
Confetti

25/03/2023
18 h. 
La Baldufa
CCM Lo Casino
3 €

Tres pallassos ploren la 
mort del seu líder, Confetti: 
l’absència del pare 
espiritual que els guiava 
és notòria; el buit que ha 
deixat sembla absolut; la 
manca de lideratge els 
desconforta, els aclapara, 
els mortifica: la desolació!

Algú haurà de  
substituir-lo?!

Un cop superat el dol, 
arrenquen els tràfecs per a 
cercar un nou guia.

Bye bye, Confetti és un 
espectacle de pallassos 
extravagants i autèntics, 
en què les mitges tintes 
no tenen cabuda. Humor 
i amor, a parts iguals. 
Però, sobretot, sorpresa i 
estupefacció, en un espai 
on públic i actors respiren 
les mateixes emocions.

Teatre Recomanat a partir de 8 anys

Iaia

15/04/2023
18 h.
Mambo Project
CCM Lo Casino
3 €

Iaia és un obra de 
teatre documental i 
multidisciplinari on el 
públic entrarà al menjador 
de casa la iaia per 
reconstruir i reviure els 
seus records.

Un altaveu a la vida de 
les iaies a través del 
seu testimoni captat en 
videotrucada.  

Un espectacle on conviuen 
passat i present per 
conèixer i entendre la 
història de les nostres iaies.

Aquesta activitat forma 
part dels actes programats 
per la Setmana Cultural 
d’Alcarràs.

Teatre documental Recomanat a partir de 12 anys



15è Recital 
Paraules

20/04/2023
20 h.
CCM Lo Casino 
Entrada lliure

Setmana cultural

Organitza

. Regidoria de Cultura

. Regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Alcarràs

Col·labora

. Pla educatiu d’entorn

. Escola Comtes de 
Torregrossa

. Escola Parc del Saladar

. Escola Carrassumada 

. Institut d’Alcarràs

. Associació Cultural 
Remember Company

. Bao Bap Teatre

. Diputació de Lleida

. Institut d’Estudis 
Ilerdencs

Commemorem els 150 
anys del naixement de 
Rosa Sensat i Vilà, mestra, 
pionera de la renovació 
pedagògica i promotora de 
la formació de les dones. 

Es llegiran poemes de 
Maria-Mercè Marçal. 

Les seves contribucions 
al moviment feminista, 
sobretot en relació amb la 
literatura i, per tant, amb la 
visualització i reivindicació 
de l’obra literària femenina, 
fou inestimable.

La seva poesia tracta 
temes com la identitat 
femenina, la maternitat, el 
dol i l’amor i utilitza sovint 
imatges provinents de la 
mitologia clàssica.



La nit de la 
cultura

21/04/2023 
20 h.
CCM Lo Casino 
Entrada lliure 

Nit d’entrega  
de premis

. 18è Premi de Narració 
Curta Vila d’Alcarràs 2023

. 16è Concurs de Narració 
Curta Gent Gran 2023

. 22è Concurs de Narració 
Curta Infants 2023

. 27è Concurs Literari Vila 
d’Alcarràs 2023

Entrega del Premi 
Millor Espectacle 
Programa’t 
Cultura Alcarràs 
2022

Aquest premi el decideix 
el públic d’Alcarràs que ha 
assistit en una votació que 
s’anuncia per eBando.

Premis i música Tots els públics

Amb la participació de  
Wax & Boogie.



Descarrega’t l’App 
de Festes i Cultura

Teatre comèdia Tots els públics

Julieu i 
Rometa

23/04/202 
12 h.
La Dona Barbuda
Aparcament davant Biblio-
teca Joaquim Montoy
Entrada lliure

En Julieu i la Rometa 
s’han proposat una feina 
titànica, explicar un dels 
grans clàssics de tots els 
temps: Romeu i Julieta. 
Però potser no els serà ta 
fàcil quan s’adonin que no 
coneixen l’obra tan bé com 
es pensaven. Això sí, tenen 
una arma secreta… quan 
no saben com continuar, 
sempre poden improvisar.

Aquesta activitat forma 
part dels actes programats 
per la Setmana Cultural 
d’Alcarràs.

I estigues sempre al dia de la Cultura a Alcarràs.

Play Store Apple Store



Vida

20/05/2023
18 h.
Javier Aranda
Centre major
3 €

Teatre i titelles Recomanat a partir de 7 anys

Les coses fetes a mà 
tenen el seu propi 
caràcter, les mans com 
a part d’un ésser, com 
a protagonistes, com 
a éssers especials que 
creen moviment, emoció 
i vida. Una cistella a la 
deriva, a un viatge... De 
cada racó, de cada cistella 
sorgeixen brots de vida; 
vides valuoses, particulars 
i úniques. 

Drac d’Or al millor 
espectacle Fira de Titelles 
de Lleida 2018

Premi millor espectacle 
de petit format Fetén 2018

Premi millor espectacle 
de teatre XXXI Feria 
Internacional de teatro y 
danza de Huesca

La guanyadora de l’Os 
d’Or a la millor pel·lícula 
al Festival de Berlín ens 
explica la història de la 
família Solé. 

L’avi fa molt de temps que 
va perdre la paraula, però 
ningú no sap ben bé per 
què. Com cada estiu, a 
Alcarràs, la família conrea 
una gran extensió de 
presseguers, però aquest 
any, i després de vuitanta 
conreant-hi la mateixa 
terra, es reuneixen per  
fer-hi plegats la seva 
darrera collita...

Intèrprets

Jordi Pujol Dolcet, Anna 
Otín, Xenia Roset, Albert 
Bosch, Ainet Jounou, Josep 
Abad, Montse Oró, Carles 
Cabós, Berta Pipó.

Alcarràs

17/06/2023
22 h.
Carla Simón
Plaça Nova
Entrada lliure

Cinema a la fresca Recomanat a partir de 7 anys



Programació 

M.A.R.E.
04/02/2023
12 h. 
Centre major

Secrets
18/02/2023
De 10.30 a 13.30 
h i de 16.30 a 
19.30 h.  
CCM Lo Casino

El sostre groc
10/03/2023
19 h. 
CCM Lo Casino

Bye Bye, 
Confetti
25/03/2023
18 h. 
CCM Lo Casino

febrer març abril

Iaia
15/04/2023
18 h. 
CCM Lo Casino

15è Recital 
Paraules
20/04/2023
20 h. 
CCM Lo Casino

La nit de 
la cultura
21/04/2023
20 h. 
CCM Lo Casino

Julieu i 
Rometa
23/04/2023 
12 h. 
Biblioteca 
Joaquim Montoy

Lo Casino

Vida
20/05/2023
18 h. 
Centre Major

Alcarràs
17/06/2023
22 h. 
Plaça Nova

maig juny



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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