
PROGRAMACIÓ 

D’ARTS  

ESCÈNIQUES 

I MÚSICA 

 

TEMPORADA   

D’HIVERN 2022 

LA UNIÓ 



GENER 

2 GIRAMÀGIC “HAI, LA PESCADORA DE SOMNIS” 18h La Unió 

3 LA BELLA TOUR  18h La Unió 

4 TXO TITELLES “GALETES DE FORMATGE” 18h La Unió 

22 ENGRUNA TEATRE “SOPA DE PEDRES” 12h La Unió 

22 
FEL FAIXEDAS I    

CARLES XURIGUERA 
“NI RASTRE DE QUI VAM SER” 20.30h La Unió 

 

FEBRER 

20 PUNT MOC “DOGMA” 18h La Unió 

 

MARÇ 

13 MELANCÒMICA “ELLES #COSASDECHICAS” 18h La Unió 

20 

TERCIO INCLUSO “NORMALMENTE O VICEVERSA” 

18h La Unió  

ZERO EN CONDUCTA “LA POUBELLE PLUS BELLE” 

VENDA D’ENTRADES 
 

Les entrades es podran adquirir a través de la pàgina web www.alpicat.cat/entrades. 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

• Està prohibit menjar o beure dins del teatre i cal guardar silenci durant la funció. 

 

• Apagueu els telèfons mòbils o aparells electrònics que puguin interrompre el 

desenvolupament dels espectacles. 

 

• No es podrà accedir al teatre una vegada hagi començat l’espectacle. 

 
Les normes poden variar en funció de les restriccions a les que estiguem subjectes. 

 

CONTACTE 
 

La Unió, carrer Lleida 22, 25.110, Alpicat 

Telèfon 973 736 006 

E-mail: cultura@alpicat.cat 

Instagram: @la_unio_alpicat 

Facebook: www.facebook.com/launioalpicat 



GIRAMÀGIC “HAI, LA PESCADORA DE SOMNIS” 

TEATRE D’OBJECTES  2 de gener 18h 

Un cargol de mar emet la música de l’oceà. En un vaixell de 

cartó, Hai, la pescadora de somnis, inicia la seva aventura   

poètica per l’oceà de la imaginació. Hai convida el públic a  

submergir-se en aquest viatge oníric de màgia, titelles i       

moviment, i acompanya la protagonista en el seu somni per la 

llibertat.  

 

Un espectacle de teatre visual i d’objectes amb música en     

directe. 

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

 

Nadal a La Unió 

ESPECTACLE 

FAMILIAR 



LA BELLA TOUR 

CIRC  3 de gener 18h 

La Bella Tour és una paròdia de com dos pallassos de la vella 

escola intenten sobreviure al món modern fent l’únic que saben 

fer. Encara que no ho facin de la manera més ortodoxa. 

 

És la història de dos amics que a vegades deixen que els seus 

problemes personals surtin a la llum en escena, oblidant que el 

públic és testimoni en tot moment. Dos personatges sense   

sentit del ridícul, que intenten seguir amb el seu propòsit passi 

el que passi, portar l’espectacle endavant i aconseguir les    

rialles del públic.  

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

 

ESPECTACLE 

FAMILIAR 

Nadal a La Unió 



TXO TITELLES “GALETES DE FORMATGE” 

TEATRE DE TITELLES  4 de gener 18h 

El vell Ignasi viu sol. El seu dia a dia està farcit de petits rituals 

que el mantenen actiu i ben eixerit. El preferit de l’Ignasi és el 

berenar: assaborir delicioses galetes de formatge amb una  

tassa de te, és el plaer diari que més anhela quan es lleva. 

 

Avui, però, tot es capgira: la capsa de galetes està buida i     

foradada…  

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

 

Nadal a La Unió 

ESPECTACLE 

FAMILIAR 



ENGRUNA TEATRE “SOPA DE PEDRES” 

SOPA DE PEDRES és la història de l’Alma, una nena que ha de 

fugir del seu país perquè veu com al cel, en lloc de volar-hi     

estels, un dia hi arriben els avions. Després d’un llarg viatge, 

arriba a un indret desconegut on aparentment tothom té de tot 

però no volen compartir res amb ella.  

 

Amb enginy i intel·ligència fa una sopa de pedres que        

transforma l’individualisme de tot un poble en una feina en 

equip i dona una lliçó de vida a tots aquells que inicialment li 

havien tancat la porta. 

TEATRE DE TITELLES  22 de gener 12h 

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

 

ESPECTACLE 

FAMILIAR 



FEL FAIXEDAS I CARLES XURIGUERA “NI RASTRE DE QUI VAM SER” 

Després de 10 anys del seu últim espectacle, Carles Xuriguera 

i Fel Faixedas tornen a l’escenari per recuperar la seva        

essència, el seu clown, la seva peculiar manera de fer i de dir.  

 

Faixedas i Xuriguera són dos vigilants d’escenari qualificats i 

autònoms. Han estat contractats pel govern vigent. Passen les 

hores de la seva feina recordant el passat, quan ells encara 

aspiraven a tenir una certa personalitat dins el món cultural. 

TEATRE  22 de gener 20.30h 

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

Recomanat a partir de 7 anys. 



PUNT MOC “DOGMA” 

TEATRE FÍSIC   20 de febrer 18h 

DOGMA és una proposta de teatre físic que investiga a través 

de l’humor absurd els límits materials de la condició humana. 

  

Cos, ritme, expressió i musicalitat es dissolen en una           

experiència espontània, fresca, energètica i irrepetible. 

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

Tots els públics. 



MELANCÒMICA “#ELLES COSASDECHICAS” 

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 per a elles i per a ells, ja 

que l’humor no entén de gèneres. 

 

 

En celebració del Dia Internacional de la Dona. 

TEATRE  13 de març 18h 

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

Recomanat a partir de 8 anys. 



TERCIO INCLUSO “NORMALMENTE O VICEVERSA” 

Diuen que als objectes no se’ls hi ha de posar una història… 

s’ha de deixar que expliquin la seva. 

 

Partint d’aquesta base, els Tercio Incluso ens porten un       

espectacle sensible i delicat que ens atraparà. 

 

 

 

* L’entrada per a “Tercio Incluso” és la mateixa que per a “Zero en conducta”. 

TEATRE D’OBJECTES  20 de març 18h 

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

Tots els públics. 



ZERO EN CONDUCTA “LA POUBELLE PLUS BELLE” 

Poubelle és una bosseta d'escombraries que sempre va somiar 

ser una estrella. Però com evitar el destí de les coses? Una 

bossa de fem és i sempre serà una bossa d'escombraries.  

 

Poubelle acceptarà el seu destí en aquesta comèdia tràgica 

molt còmica i poc tràgica sense llençar la tovallola, ja que sap 

que “a la vida si perds el tren, sempre et podrà recollir el 

proper camió de les escombraries”. 

* L’entrada per a “Tercio Incluso” és la mateixa que per a “Zero en conducta”. 

TEATRE D’OBJECTES  20 de març 18h 

Entrades a 8€ per al públic general i a 5€ per als Amics de La Unió. 

 

Tots els públics. 




