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Girem Propostes Singulars és una programació conjunta del Teatre 
Auditori de Cardedeu, el Teatre Auditori de Granollers, el Teatre 
Ateneu de Sant Celoni i el Teatre Auditori de Llinars del Vallès, 
orientada a donar suport a la creació contemporània.

Espectacles amb llenguatges no convencionals i innovadors o presentats en espais alternatius, propostes 
singulars amb la finalitat de mobilitzar nous públics d’una població a una altra, d’un teatre a un altre. 
Us recordem que amb l’entrada d’un espectacle GPS podràs gaudir del 50% descompte en un altre 
espectacle (*) GPS d’una població si ensenyes l’entrada a les taquilles.

(*) Promoció subjecta a la disponibilitat d’entrades.



TEATRE AUDITORI DE LLINARS
DIUMENGE 27/11/2022 >18 h

NUYE
CIRC EIA
Nuye és una proposta circense i coreogràfica per 
a sis acròbates que sorgeix de l’exploració de les 
diverses dinàmiques de les relacions de parella i 
que recull el nostre anar i venir entre un mateix i els 
altres, en una recerca constant per a completar-nos. 

Preu: 10 i 12 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI CARDEDEU

DE TU A TU
CIA. MUR 
DISSABTE 3/12/2022 > 20 h
Espectacle de circ integrador que s’aventura en les 
relacions personals que sorgeixen quan un individu  
se situa davant d’un altre amb l’objectiu comú de 
crear.
Cinc binomis d’artistes que exploren diferents 
disciplines com l’acrobàcia amb patins, el clown,  
la bicicleta acrobàtica o els malabars amb beat box.  

Preu: 7,50 i 15 € 

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

DESPRÉS DE TOT 
DE LA COMPANYIA PSIRC 
DISSABTE 28/01/2023 > 20 h
Què és la marginalitat i com la considerem des 
dels punts de vista social, polític o filosòfic? Una 
proposta de circ crua, però també plena de poesia, 
que es pregunta per l’aversió que ens causa el que 
considerem marginal però també per l’atracció i 
veneració que ens genera.  

Preu: 9 i 18 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE CARDEDEU
DISSABTE  8/10/2022 > 20 h 

DOS FAMILIAS
JOSÉ PASCUAL ABELLÁN 
Un espectacle sobre l’acolliment familiar i la 
responsabilitat d’estimar. Una història verosímil 
i potent sobre les famílies d’acollida i la seva 
relació amb els pares biològics. Teatre que 
interpel.la a l’espectador generant reflexió, debat 
i empatia. ”Meravella d’història, de direcció i de 
treball actoral” n’ha dit la crítica. Espectacle en 
castellà que tanca la gira a Cardedeu.

Preu: 10 € 

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS
DIVENDRES 28/10/2022 > 20 h

VAIG SER PRÒSPER 
PROJECTE INGENU
Un home vell, aïllat del món, tancat en una 
casa, dins unes parets que són la seva pròpia 
memòria... I l’oblit, la tempesta, que va venint, 
que trona i llampega per a purificar-ho tot. Una 
proposta escènica coral, plena de poesia visual, 
basada en La Tempesta de W. Shakespeare. 

Preu: 20 €

                                                                                         

LLEVANT TEATRE

OFFICIAL 
PRESENTATION OF 
THE GADGETS FOR 
OUR SALVATION 
JÚLIA BARBANY 
DISSABTE 5/11/2022 > 20 H
Com afrontem el vertigen emocional que ens suposa 
la imminent desintegració del terreny sota els 
nostres peus? Quin és el “gadget” que pot articular 
esperança de futur davant la fi del món? L’actriu 
i creadora Júlia Barbany presenta el seu primer 
treball en solitari sobre l’apocalipsi i el poder dels 
nacionalismes. 

Preu: 9 i 18 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI CARDEDEU

RIEN À DIRE
LEANDRE CLOWN 
DISSABTE 5/11/2022 > 20 h 
DIUMENGE 6/11/2022 > 18 h
Un espectacle d’humor poètic. Sense paraules. La 
porta d’entrada a l’humor absurd i necessari de 
Leandre.  Una darrera ocasió per descobrir Rien à 
dire, l’espectacle de sala més internacional de la 
companyia que s’acomiada dels escenaris. I el Teatre 
Auditori Cardedeu acollirà aquest privilegi.

Preu: 7,50 i 15 €

                                                                                         

TEATRE AUDITORI DE LLINARS
DIUMENGE 20/11/2022 > 17 h, 18 h I 19 h

MARLEY FOR BABIES
LA PETITA MALUMALUGA
Quatre ballarines que canten o quatre cantants que 
ballen els grans temes de Bob Marley. Una explosió 
colorista de cant i ball en la qual el públic, situat a 
l’interior d’una escenografia immersiva i visual de 
360 graus, és sempre el protagonista!

Preu: 5 i 6 €

                                                                                         


