
Mare i fill s’enfronten a una situació 
extrema on es qüestionen valors que 
sorgeixen en temps de crisi. La tragèdia 
s’apropa irremeiablement per a l’Olívia, que 
rememora el seu passat tot passant comptes 
amb el seu marit, la seva mare, amistats, 
metges..., i tots aquells que presumeixen 
de ser normals, com polítics, professionals i 

esportistes d’èxit. Sobre tots ells l’Olívia es 
planteja si són més normals que el seu fill 
Eugenio, un jove amb síndrome de down. 
Finalment, qui és normal en aquesta vida?

La Coral Dolça Catalunya ofereix 
el seu habitual concert de final de 
temporada amb un repertori variat, 
acompanyada d’una coral convidada. 

Direcció: Betlem Salomó Molons.

Ho organitza: Coral Dolça Catalunya
DIUMENGE 5 DE 
JUNY, a les 20.30 h, 
La CORAL DOLÇA  
CATALUNYA en concert

El Grup de Caramelles de Riudoms 
organitza la que ja serà la tercera 
trobada de grups de caramelles al 
Teatre Auditori Casal Riudomenc, 
que comptarà amb la participació 
de diversos grups de caramelles del 

nostre territori.
Ho organitza: Grup de Caramelles de 
Riudoms 

La Companyia amateur Liryka’s, de 
Reus, presenta aquest espectacle 
dedicat al món del cuplé, recordant 
els temes més emblemàtics i 
picarescos de principi del segle XX, a 
ritme de xarleston, tango, schotisch, 

vals i fox-trot. 
Direcció: Joan Solé Tutusaus.

DISSABTE 21 DE 
MAIG,  
a les 18.00 h, 
3a TROBADA DE GRUPS  
DE CARAMELLES

DISSABTE 7 DE 
MAIG, a les 20.30 h, 
La COMPANYIA 
LIRYKA’S presenta  
UNA TARDE EN EL RITZ

Adaptació en català del  musical 
GREASE. Amb la col·laboració de la 
Big Band de l’Escola de Músics de 
Tarragona i les ballarines de l’Estudi, 
de Riudoms.

Entrades a la venda els dimarts 15, 22 i 29 de 
març i 5, 12, 19 i 26 d’abril, de les 18.00 h a 
les 21.00 h, només a la taquilla del teatre, i el 
mateix dia de la funció, des d’1 hora abans de 
l’inici. 
Ho organitza: Gaudi’m Teatre Musical.

DISSABTE 30 
D’ABRIL, 20.30 h, 
DIUMENGE 1 DE 
MAIG, 18.30 h, 
GAUDI’M TEATRE MUSICAL  
presenta GOMINA

Els “medalla de plata” del programa 
Oh Happy Day, el Cor Giovinetto, de 
Puig-Reig (Berguedà), estan de gira 
amb un repertori fresc i trepidant, 
després de l’èxit i l’afecte entre el 
públic que han aconseguit arran de 

la seva participació en el programa 
de TV3. 

DISSABTE 23 
D’ABRIL,  
a les 20.30 h, 
GIOVINETTO en concert

Un espectacle comicogalàctic, ple de 
màgia i fantasia on tot allò que hom 
desitja pot fer-se realitat. Un seguit de 
personatges divertits que naveguen 
entra la realitat i la ficció, que ens faran 
viure una particular i inoblidable revetlla 
de Sant Joan. Una nova adaptació 
d’aquesta comèdia musical de Dagoll 
Dagom, de la mà de Gaudi’m i la Big Band 

de Tarragona. Música i veus en directe.
Entrades a la venda els dimarts 15, 22 i 29 de 
març i el 5 i 12 d’abril, de les 18.00 h a les 21.00 
h, només a la taquilla del teatre, i el mateix dia 
de la funció, des d’1 hora abans de l’inici. 
Ho organitza: Gaudi’m Teatre Musical.

DISSABTE 16 D’ABRIL,  
20.30 h, 
DIUMENGE 17 D’ABRIL, 
18.30 h GAUDI’M TEATRE 
MUSICAL presenta  
LA NIT DE SANT JOAN

Boges parteix de l’experiència real de 
l’autor amb persones diagnosticades 
d’esquizofrènia i psicosi i es converteix 
en matèria creativa per portar a l’escenari 
un retrat crític de la nostra societat i com 
aquesta fa front a les malalties mentals, 
sense deixar de banda l’humor, la tendre-
sa i el dramatisme. És una obra sobre la 

necessitat d’inventar-nos personatges 
per sobreviure a la realitat sota la pressió 
de l’estrès i la soledat imposats pel ritme 
de vida actual.

DISSABTE 9 D’ABRIL,  
a les 20.30 h, 
BOGES, amb Roser  
Batalla, Àurea Márquez  
i Muntsa Rius.

100% Tricicle és una antologia dels 
millors moments dels 7 espectacles 
que ha creat el Tricicle: Manicòmic, 
Èxit, Slàstic, Terrífic, Entretrès, 
Sit i un petit tastet de l’última 
creació Garrick, interpretat per la 

Companyia Clownic i dirigit pel 
Tricicle. Per no parar de riure!

DISSABTE 12  
DE MARÇ,  
a les 20.30 h, la
COMPANYIA CLOWNIC 
presenta 100% TRICICLE

DILLUNS 20 DE JUNY, A LES 20.00 h 1r CONCERT DE FINAL DE CURS de l’Escola Municipal de Música de Riudoms

DIMECRES 22 DE JUNY, A LES 20.00 h 2n CONCERT DE FINAL DE CURS de l’Escola Municipal de Música de Riudoms

DISSABTE 20  
DE FEBRER,  
a les 20.30 h,
OLIVIA Y EUGENIO,  
amb Concha Velasco

Un enllaç dubtós entre dos joves enamorats, 
la gelosia d’una mare, la santa paciència 
d’un pare, una sogra excèntrica, un pèl 
d’absurditat d’unes minyones molt curioses, 
la visita d’una cosina molt fina i un amic 
cara dura, són els ingredients per aquesta 
indigesta comèdia de cos lleuger, apta per a 

tots els públics.
Ho organitza: Grup de Teatre Jubi Joven’s 
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Riudoms.

DISSABTE 5 DE MARÇ,  
a les 20.30 h, el grup  
de teatre JUBI JOVEN’S 
presenta LA GELOSIA ÉS 
UN PLAT INDIGEST

90 min

105 min CAST zona A   zona B
ANTICIPADA 22 E  18 E
MATEIX DIA 26 E 22 E
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80 min CAT
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100 min CAT
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100 min CAT 12E
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ANTICIPADA 12 E  10 E
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80 min CAT ENTRADA LLIURE

60 min ENTRADA LLIURE

100 min CAT 12E



VENDA 
D’ENTRADES 

COMPREU LES VOSTRES ENTRADES A:

www.casalriudomenc.cat
VENDA PER INTERNET
A la portada de cada programa s’indica la data de posada a la 
venda de les entrades per internet (18.00 h). Entrades 
disponibles fins 2 hores abans de l’inici de cada funció. El 
servei de venda d’entrades per internet utilitza el sistema de 
l’entrada a casa. Un cop adquirides les localitats s’han 
d’imprimir les entrades per accedir al teatre. D’aquesta manera 
s’estalvia passar per la taquilla i el dia de la funció s’accedeix 
directament a la sala. En cas de dubte, es podrà sol·licitar el 
document d’identitat.
VENDA A TAQUILLA
A la portada de cada programa s’indica la data de posada a la 
venda de les entrades a la taquilla.
Dijous (no festius): de les 18.00 h a les 20.00 h.
Dia de la funció: des d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle.
En la venda d’entrades els dies de funció, tindran preferència a 
la taquilla els qui hagin de comprar entrades de la funció del dia. 
Cal comprovar l'entrada en el mateix moment de l'adquisició 
(horari, dia, espectacle, altres dades...), ja que no es faran canvis 
ni devolucions de l'import.
NOMBRE D’ENTRADES
La direcció del teatre es reserva el dret de limitar el nombre màxim 
de venda d’entrades en les funcions que ho consideri oportú. 
Aquesta informació es facilitarà en la data de posada a la venda.
CINEMA
Les sessions de cinema tenen un preu únic. Es programaran 
sessions numerades i no numerades. A l’entrada de la sala 
trobareu disponibles seients per a nens.
ENTRADA LLIURE
Els espectacles o actes en què s’indiqui que són d’entrada lliure 
no precisen de cap tiquet per a accedir-hi. El límit de persones 
es determinarà segons l’aforament disponible i serà regulat pel 
personal del control d’accés.
ENTRADA GRATUÏTA
Els espectacles o actes en què s’indiqui que són d’entrada 
gratuïta precisen d’una entrada per a accedir-hi. Aquestes 
entrades no tindran cap cost i les distribuirà l’organitzador 
de l’acte.
ENTRADES EXHAURIDES
Les funcions amb les entrades exhaurides s’anunciaran de 
forma immediata per mitjà d’un cartell a la taquilla, a la 
cartellera del Casal i per mitjà del web i del facebook del 
Casal Riudomenc.
PAGAMENT
En efectiu.
DEVOLUCIONS
No s’admeten devolucions d’entrades.
ZONES
ZONA A: Platea, Llotges de Platea i Amfiteatre.
ZONA B: Llotja 1 i Llotja 2.

AJUDEU-NOS A MANTENIR NETS ELS ESPAIS DEL 
CASAL RIUDOMENC: FEU ÚS DE LES PAPERERES.

*PER DEMANAR QUALSEVOL DELS ESPAIS DEL TEATRE 
AUDITORI CASAL RIUDOMENC, INFORMEU-VOS AL 
TELÈFON 977 768 258.

INFORMACIÓ

La compra d’una entrada i l’accés implicarà l’acceptació 
d’aquestes normes:

ESPECTACLES, ACTES O ACTIVITATS ORGANITZATS 
PER TERCERS
Els espectacles, actes o activitats que organitzin tercers, constin 
o no en el programa, podran tenir canals de promoció i venda 
diferents als oficials i seran responsabilitat de l’organitzador.
CANVIS EN LA PROGRAMACIÓ
Si les circumstàncies ho exigeixen, el Teatre Auditori Casal 
Riudomenc es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, 
els programes o els intèrprets anunciats, així com decretar la 
suspensió de l'espectacle. En cas de suspensió de l'espectacle, es 
procedirà a la devolució de l'import total de les entrades.
CANVI DE LOCALITATS
El Teatre Auditori Casal Riudomenc es reserva el dret de canviar 
l’ubicació de les localitats dels espectadors per unes altres 
d’igual preu i característiques si hi ha causes tècniques que ho 
justifiquin.
PUNTUALITAT
Es podrà accedir al teatre 30 minuts abans de l’inici dels 
espectacles o de les projeccions, que començaran puntualment. 
És potestat del Teatre Auditori Casal Riudomenc permetre 
l’entrada un cop iniciats l’espectacle. Per a la seva comoditat, es 
recomana accedir al teatre almenys amb 15 minuts d’anticipació.
FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS
En relació a les lleis de la propietat intel·lectual, no és permès 
l’enregistrament d’imatges o de so dels espectacles sense 
l’autorització expressa de la direcció del teatre. 
Altrament, el portador de l'entrada presta el seu consentiment 
perquè la seva imatge pugui ser gravada o reproduïda per a 
finalitats comercials o promocionals de l'espectacle i del Teatre 
Auditori Casal Riudomenc.
RELLOTGES I TELÈFONS MÒBILS
Els espectadors han d’assegurar-se que rellotges, telèfons mòbils o 
altres aparells no emetran senyals acústiques durant l’espectacle 
que puguin distreure l’atenció del públic i dels artistes.
MENORS D’EDAT
El Teatre Auditori Casal Riudomenc no es farà responsable dels 
menors d’edat que acudeixin a les funcions o a les projeccions de 
cinema sense acompanyants adults. La responsabilitat sobre 
aquests menors abans, durant i després de la funció o projecció 
recaurà sobre els seus pares o tutors.
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats al 
teatre. En el moment de comprar les entrades, cal comunicar-ho 
al personal de taquilla.
MENJAR I BEGUDES
Només es podrà accedir amb menjar i beguda a les projeccions i 
espectacles on estigui expressament autoritzat. No està permès 
accedir al Teatre Auditori Casal Riudomenc amb menjar o 
begudes adquirides fora del seu propi punt de venda. Consulteu 
en cada projecció o espectacle si està permès o no.  A aquest 
efecte, i d'acord amb la Llei, el portador de l'entrada autoritza al 
Teatre Auditori Casal Riudomenc a efectuar les revisions de 
tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les 
condicions d'accés.
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
El Teatre Auditori Casal Riudomenc disposa de fulls oficials de 
reclamació a disposició dels espectadors. Es poden sol·licitar a la 
taquilla. Per fer constar qualsevol altra reclamació, suggeriment o 
opinió, podeu fer-ho per mitjà del telèfon o del correu electrònic.
OBJECTES PERDUTS
Els objectes trobats dins el teatre es custodiaran per un temps 
màxim de 2 mesos. Poseu-vos en contacte amb el teatre si heu 
perdut algun objecte dins el teatre, per mitjà del telèfon o del 
correu electrònic.
BAR DEL CASAL
Els dies amb funció programada, el Bar del Casal estarà obert. 
Reserves: 977 851 556.
ERRADES
La informació recollida en les guies de programació només 
tenen caràcter informatiu, i serà vàlida excepte en els casos que 
hi hagi un error tipogràfic.
ADMISSIÓ
És reservat el dret d'admissió. El Teatre Auditori Casal Riudomenc es 
reserva el dret d'expulsar del recinte qui no compleixi aquestes 
condicions o es desentengui de les indicacions efectuades pel 
personal autoritzat.
Es prohibeix l'entrada d'animals, excepte la dels gossos d'assistència.

C/ de Sant Jaume , 2
43330 Riudoms
977 768 25 8
info@casalriudomen c.cati

Ajuntament de Riudoms

Generalitat de Catalunya
Departament 
de Cultura

Unió Europea
Fons europeu
de desenvolupament regional
Una manera de fer Europa
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Ho organitza: Hi col·labora

En relació a l’aplicació del Reial Decret 20/2012 del 13 de juliol de 2012 sobre el nou Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el Teatre Auditori Casal Riudomenc considera
que la decisió de gravar el preu de les entrades amb un 21% d’IVA és un error i una agressió a la cultura del nostre país.


