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ACTES DE

la Polivalent

> Espectacles

octubre

infantil

juvenil

DISSABTE 2

DISSABTE 30

El Gran
Llibre Màgic

Camps de
maduixes

> A les 18 h
Sinopsi: Una aventura musical,
en què El Gran Antonelli i Luiggi
il Castratti hauran de resoldre un
enigma: qui ha contagiat amb
un Virus El Gran Llibre Màgic
fent-li esternudar constantment,
pertorbant d’aquesta manera
tots els finals dels contes que en
ell es troben?

> A les 19.30 h
Sinopsi: Camps de maduixes
és una adaptació teatral de la
novel·la homònima, de Jordi
Sierra i Fabra. A través d’una mirada frenètica ens endinsem en
el món de les drogues i l’efecte
que aquestes tenen en els joves.
Aquí no hi ha moralines, només
hi ha un mirall que reflecteix el
que passa a les discoteques
d’arreu cada cap de setmana.

Entrades: 7 € anticipada i 10 €
a taquilla.

Entrades: 5 € anticipada i 7 €
a taquilla.

la Polivalent

novembre

cinema de Halloween

comèdia amateur

DIUMENGE 31

DISSABTE 13

Cinema de
Halloween

Un esperit
a la cadira

> A les 16.30 h i a les 18.30
Per Halloween, la por i el terror
són les emocions més recurrents. Per això es projectaran
dues pel·lícules de terror, perquè
els amants d’aquest gènere
cinematogràfic puguin gaudir
de la jornada més adient per
aquest tipus de films.

> A les 19.30 h
Sinopsi: en Prudenci se sent
alliberat perquè la seva dona,
la Pepeta, ha mort. Però ella no
està disposada a deixar-lo viure
en pau, ni després de morta.
Entrades: 5 € anticipada i 7 €
a taquilla.

Entrades: Gratuït

temporada 2021-2022

desembre

monòleg

abstracte

DIUMENGE 21

DISSABTE 4

Escocía
de Txabi
Franquesa

Orígens

> A les 18 h
Monòleg a càrrec de
Txabi Franquesa.
Sinopsi: una batalla a cara de
gos contra la dicotomia de qui
se sent jove, però la seva realitat
mostra a una persona que està
més a prop de l’Imserso que del
moviment universitari. Aquesta
condició li genera un constant
debat entre l’optimisme i el pessimisme.
Entrades: 10 € anticipada i 15 €
a taquilla.

> A les 19.30 h i a les 21.30 h
Sinopsi: Orígens és un espectacle diferent. Més que un
espectacle és una experiència
insòlita, un maridatge entre el
teatre, la poesia, la performance,
l’esdeveniment social i la gastronomia. Acotació per al públic:
Sonen tres timbres. S’obren les
cortines. Entra el públic. Fosc.
Llum. Surten els actors. O no.
Fosc. Llum de públic. S’obren
les cortines. Surt el públic. Pausa amb piscolabis. Sonen tres
timbres. S’obren les cortines...
Entrades: 5 € anticipada i 7 € a
taquilla.
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parc

DILLUNS 27 I DIMARTS 28

cinema de Nadal

DIMECRES 29

Parc de Nadal Cinema
> De 16 h a 19 h
de Nadal
Pel Nadal, l’avorriment es queda
al corral! El parc de Nadal oferirà
als nens i nenes de Seva moltes possibilitats de passar-ho
bé: inflables, jocs, música… tot i
més perquè les dates nadalenques d’aquest 2021 siguin de
les millors!

> A les 16.30 h i a les 18.30 h
El Nadal és una de les èpoques
preferides pels més petits i, com
a tal, s’organitzarà una jornada
de cinema en què es podran
veure dues pel·lícules infantils.
Vine a passar-ho bé en família al
cinema de Nadal!

Entrades: Gratuït
Entrades: Gratuït

temporada 2021-2022

gener

teatre

febrer

infantil

DISSABTE 22

DISSABTE 5

Nuades

Joc de cadires

> A les 19.30 h
Espectacle de teatre
a càrrec de CorCia Teatre
Sinopsi: un espectacle amb
una mirada contemporània a
uns personatges clàssics que
lluiten per mostrar-se com a
dones que tenen coses a dir
malgrat ser sovint silenciades.
Temes com la maternitat, l’enamorament, el desig, la manipulació, la pròpia identitat, la pressió
social i la vellesa són debatuts.

> A les 18 h
Espectacle infantil a càrrec de la
companyia Jordi Font
Sinopsi: una família s’asseu
a taula. Cadascú ocupa el seu
lloc, com sempre. I ningú es pregunta qui li va assignar aquest
lloc ni per què, com passa amb
les coses que simplement són
“així”. Però què passaria si un
dia algú s’asseu en un lloc diferent al que li toca?

Entrades: 5 € anticipada i 7 € a
taquilla

Entrades: 5 € anticipada i 7 € a
taquilla
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monòlegs

concert

DIUMENGE 20

DISSABTE 26

Mal Humor

¿Os acordáis?
Albert Pla

> A les 18 h
Sinopsi: Mal humor. De molt
mal humor. Així és com es
senten els tres monologuistes
d’aquest divertit espectacle. L’Enric Company, el Guillem Estadella i el Pau Murner, còmics catalans amb llarga trajectòria i amb
l’ego de l’alçada d’un campanar,
no es suporten però es veuen
obligats a compartir escenari i
a donar-se pas durant una hora
i mitja que serà per ells interminable. Seran capaços d’acabar
la funció sense tirar-se els plats
pel cap?

> A les 19.30 h
Concert d’Albert Pla
Sinopsi: ¿Os acordáis? és el títol d’una de les últimes cançons
que va compondre Albert Pla
durant la pandèmia, una composició tan llarga com el temps
que va durar el confinament.
Albert Pla reflexiona amb ironia
sobre l’impacte que ha tingut
la crisi del coronavirus a nivell
mundial.
Entrades: 10 € anticipada i
15 € a taquilla

Entrades: 5 € anticipada i 7 € a
taquilla

temporada 2021-2022

març

concert

abril

infantil

DISSABTE 19

DIUMENGE 3

Memòria

20.000 llegües
de viatge
submarí

> A les 19.30 h
Concert de Cesk Freixas
Sinopsi: el nou àlbum de Cesk
Freixas, publicat el 2 de març
de 2021, fa retrospectiva en la
història i s’endinsa en tot allò
que ha deixat llegat en la cultura
dels Països Catalans. És un recull d’històries que Freixas forja
a partir de cerca, reivindicació i
estima geogràfica. Tot plegat en
una musicació que no s’allunya
de la guitarra acústica i la cançó
d’autor que sempre l’ha caracteritzat.
Entrades: 5 € anticipada i 7 € a
taquilla

> A les 18 h
Teatre infantil a càrrec de la
Companyia Veus Veus
Sinopsi: 1867. Un animal desconegut està atacant als vaixells
que fan rutes comercials per
l’oceà atlàntic i el pacífic. Els estats decideixen enviar una flota
preparada per reduir el monstre.
Una nit el vaixell és atacat i els
tripulants cauen al mar, on troben el submarí El Nautilus amb
què descobriran el fons del mar.
Entrades: 5 € anticipada i 7 € a
taquilla
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maig

monòleg

DISSABTE 16

infantil

DISSABTE 7

Pep en directe Klé
> A les 19.30 h
Sinopsi: L’humorista i imitador
Pep Plaza, actor en programes
com Polònia i Crackòvia, mostra
les seves imitacions més recordades. És conegut especialment
per haver imitat personatges
tan il·lustres com Quim Monzó
i Pep Guardiola, a més d’altres
com Albert Om, Tomeu Penya,
Jordi González, Bertín Osborne i
molts altres.
Entrades: 10 € anticipada i
15 € a taquilla

> A les 19.30 h
Espectacle infantil a càrrec de
la companyia Addaura Teatre
Visual
Sinopsi: endinsem-nos en el
món de l’artista suís Paul Klee.
Segons ell, “un dibuix és una
línia que surt a passejar”. A partir
d’aquesta frase, s’explora l’obra
i figura de Klee a través de la
dansa, la màgia, els titelles, la
tecnologia i el teatre amb llum
negra. Amb l’actuació en directe
del violinista Vassil Lambrinov,
component de Blaumut.
Entrades: 5 € anticipada i 7 € a
taquilla

temporada 2021-2022

teatre

DISSABTE 21

Likes
> A les 19.30 h
Teatre Comèdia a càrrec de
Dara Teatre
Sinopsi: La Berta, la Lídia, el
Toni i el Pol són companys
accidentals que comparteixen
un espai de coworking mentre
miren de tirar endavant professionalment. Cap d’ells ha aconseguit treballar com esperava
fer-ho. Bé, treballar sí, el que no
han aconseguit és vendre’s i
guanyar-se un bon sou.
Entrades: 5 € anticipada i 7 € a
taquilla
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Informació

Ronda Pintor Mombrú, 16
08553 Seva
938 841 748
seva@seva.cat
Ajuntament de Seva

Aquesta programació
pot ser modificada i/o
ampliada al llarg de la
temporada. S’informarà al
telegram i xarxes de possibles
canvis en la programació.

Serveis

Amb un aforament de 425
persones, la Sala Polivalent està
especialment dissenyada per
realitzar esdeveniments.
Poseu-vos en contacte amb
l’Ajuntament de Seva per reservar
aquest espai perfecte per fer les
vostres activitats o esdeveniments.

> Teatre
> Sala d’actes i convencions
> Sales per entitats

Aquesta nova temporada, les entrades dels espectacles es poden
comprar per internet a http://agenda.el9nou.cat, a l’Ajuntament
o a les taquilles de la Polivalent (efectiu i targeta).

