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Propostes per habitar la cultura  
des de casa, a la plaça, tot passejant  
o tornant al teatre
Al carrer o al teatre, passejant o des de casa. 
El ventall de possibilitats és ampli i atractiu. 
Us convidem a habitar cadascuna de les 
propostes que us presentem, conscients 
de tot allò que ens envolta i ens ha passat. 
Acompanyeu-nos en aquestes trobades des 
del gaudi al Fondo d’en Peixo, a la reflexió 
de Tierras del Sud. Des de l’experimentació 
amb les noves plataformes digitals a la 
creació de quilòmetre zero a la Sala Petita.
Teatre a l’ombra ens convida a revisitar 
espais ja coneguts i a imaginar futurs 
possibles. Fem realitat els encontres a la 
tercera fase i convertim una pel·lícula de 
ciència ficció en acció a través de diferents 
propostes artístiques. Resignifiquem 
juntes la nova realitat amb una consciència 
plenament regeneradora.
Gaudim juntes d’aquesta nova mirada.  
Gaudim de l’estiu.
Al Prat ens cuidem!



A CASA
DJ 9 i 16 JUL  
21 h > Plataforma ZOOM

ESTACIÓN ESPACIAL  
Alex Peña
Viu una experiència de Teatre Confinat. 
Un projecte experimental de trobada 
telemàtica en directe que congregarà un 
petit nombre d’espectadores a través de la 
plataforma ZOOM. Es tracta d’experiències 
en directe, amb el propòsit de preservar 
el “teatre” com a lloc de trobada íntima i 
comuna, la idea primigènia de reunir-nos a la 
plaça per explicar-nos històries, només que 
ara “la plaça és virtual”, “l’escena, un núvol”,  
i és allà on ens trobem totes.
Durada 1 h 
Gratuït. Cal reservar entrada + INFO

https://www.teatrelartesa.cat/la-ciutat/guia-agenda/estacion-espacial


A LA PLAÇA
DG 12 JUL  
20 h > Fondo d’en Peixo

WELCOME TO MY HEAD  
Kerol
El Fondo d’en Peixo ha estat l’escenari de 
l’activitat d’estiu i d’altres esdeveniments 
culturals de la ciutat. L’espectacle en viu el 
torna a situar com a espai privilegiat per a 
poder adaptar-se a les exigències sanitàries 
del present. Kerol ens mostra els efectes 
adversos de viure en els nostres temps a 
través de gags absurds i habilitats inusuals.
Amb un ritme frenètic i molt humor, ens 
sorprèn amb una miscel·lània de malabars 
excèntrics i beatbox bufó.
Durada 30 min 
Gratuït. Aforament limitat + INFO

https://www.teatrelartesa.cat/la-ciutat/guia-agenda/welcome-my-head


AL CARRER
DL 20 JUL  
20 h > Espais Naturals del riu Llobregat

TIERRAS DEL SUD  
DESDE EL PRAT A PUELMAPU  
Txalo Toloza i Laida Azcona
L’estiu ens convida a passejar, una activitat 
d’alegria i gaudi sobretot després d’uns mesos 
totalment aïllats. Tierras del sud és un projecte 
escènic en format de site-specific, sobre les 
noves formes de colonialisme, la barbàrie sobre 
el territori i els habitants de Llatinoamèrica i 
la seva relació amb la cultura contemporània. 
Caminarem pels Espais Naturals del riu 
Llobregat travessant, com realitat paral·lela,  
un territori ancestral del poble maputxe.
Amb la complicitat del Consorci Delta del Llobregat
Durada 2 h 
Gratuït. Cal reservar entrada + INFO

https://www.teatrelartesa.cat/la-ciutat/guia-agenda/tierras-del-sud-desde-el-prat-puelmapu


AL TEATRE
DS 25 | DG 26 | DL 27 JUL  
20 h > Teatre L’Artesà - Sala Petita

PRESES  
Laura Giberga. Cia. ELLA i Teatre Kaddish
Obrim les portes del teatre en diàleg amb la 
comunitat més propera i amant del gaudi per 
l’escena. Obrim l’espai escènic a la creació 
local, de quilòmetre zero.  La proposta forma 
part de La Moderna, l’aposta per la creació 
local que en aquesta ocasió posarà en escena 
fets històrics que es mantenen en la memòria 
de molts pratencs i pratenques. I parlar de la 
memòria és tornar a passar pel cor. Tornem a 
la Sala Petita. 
Durada 1 h i 25 min 
Preu: 6 € + INFO

https://www.teatrelartesa.cat/la-ciutat/guia-agenda/preses-0

