
Organitza

Col·legi Sant Ramon de Penyafort

Escola Can Joliu

AMPA Cristòfor Mestre

AMPA Escola Estalella i Graells

AMPA Escola Dolors Piera

AV La Barceloneta - Sant Magí

Amb el suport de

Lloc
Teatre Cal Bolet

Localitats 
386 no numerades

Preu 
3€

Tècnics de la Mostra de Teatre:
Raimon Casals
Andrea De la Torre

Entrades a la venda per internet: 
A partir del 12 de maig

Venda d’entrades a la taquilla de 
Cal Bolet:
Cada dijous de 18 a 20h, 
a partir del 12 de maig

Venda d’entrades 
els dies de l’espectacle:
A la taquilla de Cal Bolet des d’una hora 
abans de l’inici de les funcions.

Dissabte, 21 de maig
a les 11h i a les 18h

Diumenge 22 de maig 
a les 18hespectacles.vilafranca.cat

      @espectaclesvila

Mostra
de teatre
2022

Vilafranca del Penedès



Dissabte, 21 de maig 
a les 11h

Atrapades al museu 
d’amosis
Alumnat de 4t i 5è de 
primària  de l’Escola Sant 
Ramon de Penyafort

Un grup d’amigues es des-
pista i es queden atrapades 
en un gran museu. Com 
que estan d’excursió, fora 
de la seva ciutat, ningú les 
espera a casa! Malaurada-
ment, aquella mateixa nit 
és l’escollida per un grup de 
lladres per robar una de les 
adquisicions més importants 
del museu: un penjoll que 
pertanyia a la famosa reina 
d’Egipte Amosis i del qual es 
diu que aquell humà que el 
tingui serà castigat amb una 
llegendària maledicció.

Autoria: Aitor Gómiz González

Direcció: Aitor Gómiz  
González

Interpretació: Nil Bertran 
Baca, Valentina Campos Acos-
ta, Rim El Balaoudi, Maria Fon-
tanals López, Valeria Jurado 
Torres, Carla Parés Huacaco-
lque, Núria Ponce Lorenzo, 
Júlia Rodriguez Cabezas,  
Carla Pros Olivella,  
Montse Arnan Romero.

Agraïments: M. Remei Ullate, 
ajudants i tots aquells que des 
del col·legi ho han fet possible.

La nova fada 
Alumnat de 4t i 5è de pri-
mària de l’Escola Can Joliu

La Lola es desperta al regne 
de les fades i no entén res. 
Les altres fades intenten en-
senyar-li a volar i a fer màgia 
però no hi ha manera. 
Aconseguirà la Lola ser una 
bona fada o tot haurà sigut 
un somni?

Autoria: Rita Ardiaca

Direcció: Rita Ardiaca  

Interpretació: Naia Badía, 
Sheila Cabalar, Gala Català, 
Anaïs Gonzalez, Lila Sophia 
Gore, Mariam Karbab, Lucía 
Lamprea, Lucía Mc Geary, 
Valeria Rios, Inès Rull, Ángel 
Simón Sánchez, Aicha Touré.

Joc brut
Alumnat de 2n i 3r d’ESO  
de l’Escola Camp Joliu

Una banda de lladres porta 
tres anys amagada per culpa 
d’una traïció. Ara serà el mo-
ment de retrobar-se  i dur a 
terme un pla per venjar-se  
i recuperar el que és seu.

Autoria: Rita Ardiaca

Direcció: Rita Ardiaca

Interpretació: Mireia Beren-
guer, Mikela del Fresno, Maria 
Esteve, Vlada Nikol Klymenok, 
Biel Luir, Marília Martín.

Dissabte, 21 de maig 
a les 18h

Un restaurant  
peculiar
Alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t 
i 5è de l’Escola Cristòfor 
Mestre

Passeu a fer un àpat senzill 
al restaurant Peculiar... i tot 
es complicarà! Es tracta d’un 
lloc perdut enmig d’un bosc, 
en una població remota, on 
habiten tot de personatges 
peculiars. Veniu a conèi-
xer-los. I, per descomptat, 
deixeu-vos servir plats bo-
níssims, o no, per les mes-
tresses d’aquest indret tan 
fantàstic! Bé, tan fantasiós... 
Això de fantàstic ho deixem 
perquè opinin els crítics 
gastronòmics. Us obrim les 

portes del restaurant Peculi-
ar, on es menja, es plora, es 
parla, es canta, es balla, es 
viu, es beu i es riu!

Autoria: Carles Casas i Bolet 

Direcció: Carles Casas i Bolet 

Interpretació: Paula Dumont 
Ferret, Emma Galofré Mar-
tinez, Arlet Torbellino Sintes, 
Juan Shtilyan Escoriez Nieto, 
Rebeca Mukerjea Sala, Félix 
Aixas Sanchez.

Agraïments: A les famílies 
del grup i també a la Marta 
Nogués Folch.

Cluedo, el joc de la 
sospita
Alumnat de 6è de l’Escola 
Estalella i Graells

Invitacions, convidats i un 
sopar en una casa descone-
guda per a tots. Aquest és 
el fil argumental d’aquesta 
obra de teatre on no saps 
mai què pot passar. La in-
triga, el misteri i les sospites 
estaran a l’ordre del dia i ja 
no confiaràs més en ningú. 
Qui serà el culpable? 
Us animeu a jugar al Cluedo 
amb tots nosaltres? 
Que comenci la partida!

Autoria: Carles Casas i Bolet

Direcció: Anna Bonfill

Interpretació: Edurne Pascual, 
Alba Puig, Llorenç  Plans,  
Mariona Delgado, Sara Pastra-
na, Maria Mestre, Pau Roca 
i Júlia Vicente.

Agraïments: A les famílies dels 
infants de les extraescolars

Stranger things
Alumnat de 6è de l’Escola 
Estalella i Graells

La història arrenca en una 
tardor plujosa, concreta-
ment la de l’any 1983, a la 
ciutat de Hawkins, Indiana, 
quan Will Byers, de dotze  
anys, després de passar el 
dia jugant amb els seus 
amics al Dungeons & Dra-
gons, desapareix misterio-
sament en tornar a casa. 
El poble de seguida es fa 
ressò de la notícia i el seu 
grup d’amics, preocupats, 
comencen les seves pròpies 
investigacions per tal de cer-
car-lo. I s’uneix a l’aventura 
una peculiar i misteriosa 
noia, amb estranyes habili-
tats... Per altra banda, la cap 
de policia Hopper comença 
a investigar pel seu compte. 
En el desenvolupament de 
la recerca descobriran que 
en el costat obscur i fosc 
habiten demogorgons i el 
gran cap malvat, el controla-
dor de ments. Ciència-ficció 
i aventures a dojo a Stranger 
things! 

Autoria: Guió i dramatúrgia de 
Carles Casas i Bolet, basat en 
una sèrie de Netflix.

Direcció: Carles Casas i Bolet

Interpretació: Mar Asensio 
Serra, Fèlix Rovira Carrion,  
Bernat Gómez Mascaró,  
Simona Aranda Cabestany, 
Abril Mirabete Manich, Laia 
Ollé Giner, Martí Ferran-
do Santisteban, Magí de la 
Cruz Almirall, Maria Junyent 
Estrany.

Agraïments: A les famílies dels 
nens i nenes de l’activitat. 
 

Diumenge 22 de maig 
a les 18h

Mafiosos, cafè  
i un diamant 
Alumnat de 1r fins a 6è  
de l’Escola Dolors Piera

Uns mafiosos dominen el 
territori i sembla que ara el 
cap més important de la 
màfia catalana té un objec-
tiu clar: trobar un diamant a  
casa d’unes artistes. Però, va 
ben encaminat? I les seves 
ajudants? Per si això era poc, 
unes policies els segueixen 
la pista de ben a prop. 
Els deixaran aconseguir el 
que volen o la cosa s’embo-
licarà de mala manera? 
No us en perdeu detall, 
que a vegades les coses no            
són el que semblen... 
Estigueu amb els ulls ben 
oberts i que comenci  la 
funció!

Autoria: Anna Bonfill

Direcció: Anna Bonfill

Interpretació: Fèlix Arnabat, 
Andrea Gómez, Laia Ruiz, Va-
leria Gómez, Fabiana Benites, 
Laura Victòria Abella, Martina 
Hernández i Janet Polezhaye-
va.

Maquillatge: Reyes Anaya

Agraïments: AMPA de l’escola  
Dolors Piera i famílies dels 
infants.

A cops de vareta
Alumnat de 4t, 5è, 6è de 
primària i 1r d’ESO AV  
Barceloneta-Sant Magí

Ens traslladem a Anglaterra, 
a una escola de mags fictí-
cia... És ni més ni menys que 
l’escola Hogwards! Aquí tots 
els petits grans mags s’inici-
en en el món de la màgia,  
i tot el professorat els espera 
per ensenyar-los grans 
trucs: volar amb escombres, 
elevar objectes, fer trucs a 
cops de vareta...  
En resum, creure en la mà-
gia i deixar-se endur per tot 
un món imaginari de grans 
mags que els han prece-
dit. Tot això i molt més en 
aquesta màgica peça teatral. 
A COPS DE VARETA! 

Autoria: Versió i adaptació de 
Carles Casas Bolet

Direcció: Carles Casas Bole

Interpretació: Carol Alonso 
Marin, Ona Subirós Perna, 
Foix Udina Benages, Mariona 
Laguna Trotonda, Abril Perelló 
Queraltó, Gerard Macià Peris, 
Jose Lapole Habbana, Nicolas 
Rodriguez Serbassi.

Agraïments: A les famílies 
del grup i també a la Marta 
Nogués Folch i a l’Associació 
de Veïns de la Barceloneta 
Sant Magí.

*L’ordre de les actuacions de cada sessió que apareix en aquest programa pot variar.


