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La ciutadania escollirà tres dels espectacles de la nova temporada del Teatre-Auditori
La ciutadania pot escollir, a través d'un procés participatiu,
tres dels espectacles de la programació de la pròxima
temporada del Teatre-Auditori, de febrer a maig de 2022. Les
votacions estan obertes fins al 5 de novembre i hi poden
participar totes les persones majors de 14 anys, empadronades
a Sant Cugat, a través del web decidim.santcugat.cat.

Amb el procés participatiu 'Tu decideixes la programació del Teatre-Auditori', doncs, es convida la ciutadania
a ser part activa de la programació de l'equipament municipal, a banda de gaudir de les propostes com a
públic.
Així doncs, més concretament, els santcugatencs i santcugatenques podran escollir una de les tres obres
proposades pel teatre per a públic adult, una de les tres que hi ha per a públic jove i, finalment, un dels tres
espectacles preseleccionats per al públic familiar.
Aquests són els espectacles proposats:
PER AL PÚBLIC ADULT
'Les irresponsables', escrita per Javier Daulte, dirigida per Sílvia Munt i interpretada per Cristina Genebat,
Marta Marco i Nora Navas.'I només jo vaig escapar-me', escrita per Caryl Churchill, dirigida per Magda Puyo
i interpretada per Muntsa Alcañiz, Lurdes Barca, Imma Colomer i Vicky Peña.'El pes d'un cos', escrita i
dirigida per Victòria Szpunberg i interpretada per Laia Marull, Quim Àvila, Carles Pedragosa i Sabina Witt.
PER AL PÚBLIC JOVE
'Lázaro', de la companyia Leamok. Escrita, dirigida i interpretada per Roberto Hoyo i amb la música de Marco
Ferreria.'Golfa', escrita i dirigida per José Padilla.'Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig', del col·lectiu
Que no salga de aquí.
PER AL PÚBLIC FAMILIAR
'Remember Show', de Teatre Mòbil i Marcel Gros.'Jo vaig amb mi', de la companyia Vània, escrita per Raquel
Díaz Reguera i dirigida per Paco Mir.'Glam - Maga Melanie', de la companyia Maga Melanie.
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