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TEATRES DE 

TEATRE PRINCIPAL I  CENTRE CULTURAL

V A L L S

GENER 2023 
MAIG 2023

20h
CENTRE

CULTURAL

MOLT MÉS QUE UN ESPECTACLE DE MÀGIA

MÀGIA

Momentum és un espectacle per a tota la famí-
lia que ens farà viatjar per totes les vessants de la 

màgia. Descobrirem les gran il·lusions, la comicitat, la ma-
nipulació màgica, l’emoció del risc extrem, però també la màgia 

que hi ha a les coses més senzilles de la nostra vida.
Momentum no és només un espectacle de màgia, és un passeig per un món 
extraordinari, una experiència única, plena de diversió, sensibilitat, sorpre-
sa, ritme i emoció.
Amb Jordi Caps guanyador de Got Talent Espanya

Il·lusionistes: Charlie Mag, Jordi Caps, Raúl Black, Edgard, Sebastián De-
thise
Durada: 80 minuts aprox
Copresentat amb Magicproart

DIJOUS 21
DE JUNY

MOMENTUM

18€
-----
15€

CARNET AMICS  
DELS TEATRES

No sigueu porucs i deixeu-vos emportar 
per aquesta divertida i terrorífica aventura.

La família Martin està preocupada; el seu fill, en Joan, no sap què és 
la por. Per poder enfrontar-se directament a ella, la família contracta 

una agència d’aventures que els organitzarà un fantàstic cap de setmana 
en una casa encantada.

Acabarà, en Joan, coneixent la por? Fantasmes, monstres, malediccions,... tot 
és a punt per poder gaudir d’una aventura terroríficament divertida!!!
Copresentat amb la Roda Produccions
Espectacle recomanat des dels 4 anys

L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor 
amiga i el seu millor amic... i juguen. Ara ja no porta aquella 

motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui és. 
Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò 

de «nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble...» potser ha de canviar 
definitivament.

Copresentat amb Teatre al Detall
Espectacle recomanat  des dels 5 anys

DISSABTE

DISSABTE 1
D’ABRIL

EN JOAN SENSE 
POR I LA CASA 

ENCANTADA
de la Roda Produccions

LA MOTXILLA 
DE L’ADA 
de Teatre al Detall

TEATRE PRINCIPAL

8€ 6€
CARNET AMICS  
DELS TEATRES

EL PRINCIPAL  

FAMILIAR EL PRINCIPAL  

FAMILIAR

ABONAMENT

FAMILIAR

ABONAMENT

FAMILIAR

Una obra per trencar estereotips i 
fer-nos un tip de riure

Prepareu-vos perquè, dos peculiars venedors ambulants, ens ex-
plicaran aquesta fantàstica llegenda. Coneixerem una princesa molt 

especial, que amb l’ajuda d’una pila de personatges divertits ens ensen-
yaran que l’important no és qui ets, sinó com ets.

Corpesentat amb Sgratta Teatre 
Espectacle recomanat des dels 4 anys

Cossos, objectes, que es desordenen, es tornen 
a ordenar i troben l’equilibri i l’harmonia dins de 

la immensitat. Un espai on conviure amb la nostra 
vulnerabilitat i explorar com allò més petit i aparent-

ment insignificant pot canviar-ho tot de la manera més 
inesperada. Una vivència única i irrepetible que es cons-

trueix de nou cada vegada i esdevé un viatge evocador i im-
mersiu.

Copresentat amb Engruna Teatre
Espectacle recomanat de 0 a 2 anys.

DISSABTE

DISSABTE 13
DE MAIG

LA PRINCESA EN 
TEXANS

de la Companyia Sgratta

UNIVERS 
d’Engruna Teatre

TEATRE PRINCIPAL

11h i 12.30h18h

18h 18h

8€ 6€
CARNET AMICS  
DELS TEATRES

Una experiència sensorial

NADONSTEATRE

TEATRE MUSICAL TITELLES

4
DE MARÇ

11 
DE FEBRER

TERRITORI CREATIU VALLENC

ABONAMENT

FAMILIAR

A la Paula i en Pere les 
coses mai no els han sortit 
com esperaven.
Una nit d’al·lucinacions decideixen muntar una 
empresa. Una empresa de festes temàtiques, 
personalitzades. I avui és la gran nit, perquè te-
nen un client molt important, que els pot obrir 
moltes portes.
Tot preparat per la celebració, mentre assagen 
els darrers detalls amb els figurants de la festa, 
en Pere rep un missatge que ho canviarà tot.
A vegades el camí per a fer les coses bé, el 
camí de les bones intencions, es fa llarg o no 
arriba mai.
Míriam Iscla i Joan Negrié protagonitzen una 
comèdia fresca i  divertida.  

Autoria: Marc Artigau
Direcció: Joan Maria Segura i Bernadas
Intèrprets: Míriam Iscla i Joan Negrié
Durada 70 minuts
Copresentat amb la Sala Trono

Ministers of Pastime és 
un ensemble de joves es-
pecialitzat en música dels 
segles XVII i XVIII. 
Un concert ineludible per 
als amants de la música 
barroca.
Programa

LES BONES 
INTENCIONS

MINISTERS OF 
PASTIME

18h
TEATRE

PRINCIPAL

TEATRE

MÙSICA

DIUMENGE

DIJOUS

14
DE MAIG

15
DE JUNY

 Ý Johannes Heinrich Schmelzer: Serenata con al-
tre arie

 Ý Giovanni Valentini: Sonata Enharmonica

 Ý Antonio Bertali: Ciaconna en Do major

 Ý Johannes Heinrich Shmelzer: Lamento sopra la 
morte di Ferdinand III

 Ý Giovanni Valentini: Sonata a 3 en Do major
 Ý Johannes Heinrich Shmelzer: Sonata Quarta
 Ý Antonio Bertali: Sonata a 4 en Re menor

  Copresentat amb els amics de la Música de Valls

20h
TEATRE 

PRINCIPAL

15€
-----
10€

CARNET AMICS  
DELS TEATRES

La cambra de les merave-
lles d’Athanasius Kircher

Perquè el riure, com les bones 
intencions , si les compartim 
ens fan la vida més fàcil

SERVEIS A L’ESPECTADOR
CARNET AMICS DELS TEATRES DE VALLS 

Disponible al Teatre Principal en horari de taquilla, permet avantatges en 
el preu de les localitats en venda presencial i promocions especials.

AFORAMENT 

Per complir amb la normativa d’aforaments, tots els menors hauran de 
comptar amb una entrada per accedir als Teatres. Els nens i nenes me-
nors de 2 anys no paguen entrada sempre que no ocupin butaca però 
segueixen computant per a l’aforament, a excepció d’aquells espectacles 
dirigits a nadons sí que pagaran.

ATENCIÓ ESPECIAL 

Les persones amb mobilitat reduïda tenen accessos i espais reservats. 
En el moment d’adquirir les entrades, cal que ho comuniquin a taquilla o 
al tel. 977 636 003.

SERVEI D’INFORMACIÓ 

La taquilla del Teatre Principal ofereix el servei de venda d’entrades d’al-
tres entitats culturals, així com el de Punt d’Informació Cultural de les 
activitats de les associacions dins el programa Cultura Participativa.

VENDA 

Cada espectador podrà adquirir 10 abonaments o bé 10 localitats per 
espectacle.

AUTOBÚS NOCTURN  

Durant tota la temporada teatral, divendres, dissabte i vigília de festius, 
Valls està comunicat en horari nocturn amb la ciutat de Tarragona a tra-
vés de la línia NT5.

APARCAMENT MÉS PROPER AL TEATRE PRINCIPAL 

El Pati

PROGRAMA D’ATENCIÓ ALS GRUPS 

Si pertanys a alguna associació, vas a una escola o a un gimnàs i sou 20 
persones que voleu gaudir d’un espectacle, us farem preu reduït i, a més, 
obtindreu dues entrades gratuïtes addicionals. Posa’t en contacte amb 
taquilla o truca al tlf: 977 636 003.

ALÇADORS 

En els espectacles familiars disposem d’alçadors per a les nenes i nens al 
vestíbul dels teatres.

CANVIADORS PER A NADONS 

Disponibles als lavabos.

SERVEI DE BAR 

Funciona des de l’obertura de portes i en els entreactes de la temporada es-
table i en les activitats de les entitats en els espectacles en què hi ha pausa.

LLOGUER D’ESPAIS 

Els Teatres de Valls lloguen els espais per a actes d’empresa, celebra-
cions, cursos, seminaris... Trobareu a la vostra disposició una bona dota-
ció de material tècnic i els corresponents recursos humans.

ADRECES 

Teatre Principal: c. Jaume Huguet, 10-12
Centre Cultural: pl. Francesc Layret s/n.

INFORMACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC 

Demana-la a cultura@valls.cat

VENDA D’ ENTRADES
Del dimecres 18 al dissabte 28 de gener
De 12 a 14h i de 18 a 20h
Dimecres 18 de gener la venda s’inicia a les 10h.

HORARI HABITUAL 
DE TAQUILLA
de l’ 1 de febrer al 12 de maig
Dimecres no festius: 18 a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13:30 h

HORARI ESPECIAL FESTA 
MAJOR DE SANT JOAN
Del 14 al 23 de juny
De 18 a 21 h

SISTEMES DE VENDA DE 
LES ENTRADES
web 24 hores: www.valls.cat
Taquilles: Teatre Principal

SERVEI EDUCATIU
Per als centres d’ensenyament

DIMECRES 15 DE MARÇ a les 9:30 i 11 h
Teatre Principal / Teatre en anglès
Víctor Frankenstein és metge. Al seu laboratori 
dona classes d’anatomia. Un dia descobreix el lli-
bre Com crear un monstre, i es posa mans a l’obra... 
però on trobarà totes les parts del cos que li fan 
falta? Es treballen els verbs en present, incloent-hi 
la 3a persona i l’imperatiu. Vocaulari: parts del cos, 
adjectius bàsics, adverbis i estructures narratives. 
Llenguatge funcional: fer preguntes i donar expli-
cacions i instruccions.
Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals
Reserves: info@imaginautes.cat 977229930

28, 29, 30 DE MARÇ
Teatre Principal / Visites teatralitzades
GRUP DEL TEATRE PRINCIPAL: LES BAMBOLI-
NES DEL TEATRE PRINCIPAL
Recomanat per a alumnes de 4t de primària
Saps què amaga el Teatre Principal? I com es crea 
un espectacle teatral? Els mateixos actors i tre-
balladors del Teatre acompanyen als més menuts 
i els ajuden a descobrir tots els secrets i històries 
en una visita entretinguda i alhora pedagògica.
Reserves: Regidoria d’Educació 977636004

DIMECRES 19 D’ABRIL
Teatre Principal
AUDICIÓ DE JAZZ a càrrec de l’Stromboli Jazz 
Band
Recomanat per alumnes de 6è de primària
Organitza: Pla Educatiu d’Entorn de la Regidoria 
d’Educació i Política Lingüística

ABONAMENT AMB 
EL CARNET AMICS 

DELS TEATRES

45€
T’ESTALVIES 
DE 3 A 9 €

T’ESTALVIES 6 € T’ESTALVIES 6 €

T’ESTALVIES 
D’11 A 17 €

ABONAMENT AMB 
EL CARNET AMICS 

DELS TEATRES

12€

PER ALS MENORS DE 
30 ANYS ELS 30 MIN 
ABANS DE L’INICI DE CADA 
ESPECTACLE A LA TAQUILLA 
DE L’ESPAI ON ES REALITZA

UNA ENTRADA PER 
ESPECTADOR

VÀLIDA EN ELS 
ESPECTACLES 
ASSENYALATS AMB LA 
PROMOCIÓ

ABONAMENT 
ESTÀNDARD

55€

ABONAMENT 
ESTÀNDARD

18€

ABONAMENTS

3 ESPECTACLES AL 

CENTRE CULTURAL

ABONAMENTS 
FAMILIARS

3 ESPECTACLES FAMILIARS 
LES TARDES DEL DISSABTE

ENTRADES

3 € 

IMPORTANT!

En cas que 
les autoritats 
tornin a 
decretar el 
tancament 
forçat dels 
teatres, l’import 
de les entrades 
adquirides serà 
retornat en 
72 hores, pel 
mateix canal de 
pagament

Localitats www.valls.cat Obert 24H

PROGRAMA D´AJUTS

SOCIS PROGRAMACIÓ FAMILIAR

SERVEI EDUCATIU

SOCIS PROGRAMACIÓ

COOPEREM AMB

PROMOCIONS ESPECIALS

mailto:info@imaginautes.cat


Carles Sans, membre 
del gran trio El Tricicle, 
puja sol a l’escenari amb Per fi sol!, una 
comèdia on ens desvetllarà secrets, 
anècdotes i batalletes viscudes durant tots 
els seus anys de carrera professional.
És un espectacle que combina el que es diu 
i com es diu, a través del gest i la paraula 
de Carles Sans, el qual perfila una galeria de 
divertits i entranyables personatges

Direcció: José Corbacho

Copresentat amb Stig Media

Durada: 85 minuts

GERARD MARÇAL PRESENTA:
724 FORATS

REFUGI 
ANTIAERI 

10€
-----
8€

CARNET AMICS  
DELS TEATRES

Espectacle musico-
cinematogràfic en un 

indret immillorable
La Història és una pintura impressionista feta de petites històries, 

de petits punts discontinus formant un paisatge d’una possible versió 
del passat. Què passa quan un petit punt es revela per tal de ser vist, i es re-

bel·la perquè ens capgira el relat, ens reconstrueix la identitat, ens obliga a mirar 
allò que no vèiem?
L’any 1939, a la muntanya de l’Oliva de Tarragona, molta més gent va deixar un buit, 
un forat, a la vida de moltes famílies. Concretament 724 forats.

Dramatúrgia: Marc Chornet
Idea, música i interpretació: Gerard Marçal
Durada: 60 minuts

Una nit d’abril al Teatre Principal de Valls hi 
va haver l’assassinat d’un espectador. L’assas-

sinat es va dur a terme durant la funció. L’assassí ha 
deixat pistes per diversos espais del teatre. Es busquen 

grups d’investigadors i investigadores que vulguin resoldre el 
cas. Per resoldre’l haureu de superar unes proves on obtindreu no-

ves pistes i estareu més a prop de revelar el nom de l’assassí. Us atreviu a 
venir a descobrir qui hi ha amagat darrere d’aquest crim?

Aforament limitat
Grups de 5 a 10 persones
Edat: a partir dels 14 anys (dels 14 als 16 acompanyats d’un responsable)
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

ASSASSINAT AL PRINCIPAL
AGUSTÍ ESCAPE ROOM

TEATRE
PRINCIPAL

6€
AFORAMENT LIMITAT, 

GRUPS DE 5 A 10 
PERSONES

MEMÒRIA 
HISTÒRICA

Les persones som animals i els animals, com 
les altres espècies: naixem, ens reproduïm i morim. 

Aquest projecte neix d’una necessitat personal de parlar 
de les nosatres realitats, de dones que es fan grans i que ine-

vitablement es veuen físicament i socialment preparades per a ser 
mares. En aquest projecte ens preguntem per totes aquestes mares, filles, 

iaies, tietes, veïnes, per aquests éssers admirables que tots tenim en comú, 
però que poques vegades ens parem a pensar el pes que porten al llom en 
la nostra societat.

Creació i interpretació: Elia Pérez i Sabrina Catalán

Copresentat amb cia Caí

DISSABTE 25
DE MARÇ

COMPANYIA CAÍ PRESENTA: 
MASA MADRE

EL GOS PERDUT

20h
TEATRE

PRINCIPAL

10€
-----
8€

CARNET AMICS  
DELS TEATRES

CIRC

DANSA

Andreu, un home de setanta-sis 
anys, culte, sorneguer i tossut, està 

perdent la memòria, però es resisteix a 
acceptar cap mena d’ajuda i rebutja tots els 

cuidadors que la seva filla, Anna, intenta contractar. 
A mesura que intenta donar sentit a les seves circum-

stàncies canviants, l’Andreu comença a dubtar dels seus és-
sers estimats, de la seva ment i fins i tot de la seva pròpia vivència 

de la realitat.

Direcció: Josep Maria Mestres
Repartiment: Josep Maria Pou, Rosa Renom, Josep Julien, Victòria Pagès, 
Mireia Illamola i Pep Pla
Producció: Focus
Copresentat amb Focus
Durada 90 minuts

Aquest curtmetratge documental  dona 
protagonisme a l’ofici d’encordar cadires de 

forma manual. Aquesta és una tècnica que s’ha 
tramès de pares a fills, que acostumen a fer els homes 

i que està en perill d’extinció. A través de la imatge, la veu 
i el moviment, narrem la història d’una de les poques persones 

del país que encara es dedica a encordar cadires: la vallenca Rosa 
Barrufet. Ella porta a les espatlles les cordes de tres generacions que 
a través de la botiga familiar, Cal Blanco, han anat traspassant aquest 
ofici com un llegat de pares a fills. La seva història té un lligam molt 
especial amb la cultura popular, especialment, amb la història caste-
llera.

DISSABTE
AMB MOTIU DEL DIA DE LA DONA 

TREBALLADORA 8M 18
DE MARÇ

EL PARE

20h
CENTRE 

CULTURAL

20h
JCA 

Cinemes Valls

22/24€
-----

18/20€
CARNET AMICS  
DELS TEATRES

Accés amb 
invitació 

que es poden 
recollir  al mateix 
cinema a partir de 

dimecres 23 de 
febrer de 17:15 h a 

22:00 h 

(màxim dues 
invitacions per 

persona)

TEATRE
CINEMA 

ESPECTACLE

EN 

ABONAMENT

En Pere té una llista enorme de 
coses boges que vol fer abans del 

final: deixar la feina, fer la volta al món, 
ser descaradament sincer amb tothom, pas-

sejar-se despullat per Passeig de Gràcia, pujar de 
genolls a Montserrat, fer un trio... I la més important: asse-

gurar-se que la seva dona serà feliç quan ell falti. Té una estra-
tègia preparada que, segons ell, no pot fallar. Però... Se’n sortirà?

Direcció i dramatúrgia: Marta Butchaca
Repartiment: Luís Villanueva, Betsy Túrnez, Marta Bayarri i David Vert
Producció: La Pocket i Focus
Copresentat amb Focus
Durada: 90 minuts

DISSABTE

DISSABTE

DISSABTE

DIUMENGE

22
D’ABRIL

4
DE MARÇ

11
DE MARÇ

12
DE MARÇ

QUANT TEMPS EM QUEDA?
UNA COMÈDIA PER MORIR-SE DE RIURE

20h
CENTRE

CULTURAL

22/24€
-----

18/20€
CARNET AMICS  
DELS TEATRES

TEATRE TEATRE 

ESPECTACLE

EN 

ABONAMENT

Direcció: Marta Arjona i Maite Blasco
Intèrprets: Rosa Barrufet, Heura Bonet, Mei Casabona, Júlia Miralles
Música Origianl: Liam Colomer
Fotografia fixa: Laia Roca
Subtítols, traducció i adaptació: Rosa Pujol
Distribuïda per YAQ Distribución

11 h

RUTA GUIADA DE DONES TREBALLADORES 
A CÀRREC D’AÏDA SANCHEZ I PILAR VIVES. 
Ruta per Valls mitjançant els col·lectius de dones treballadores invisibilitzats. En 
aquesta ruta recuperarem i entrarem en detalls de com vivien i a què es dedicaven 
les dones vallenques de l’època.
Lloc de trobada: Arcs del celler de Paborde
Preu: gratuït

12:15 h 
al Safareig dels arcs del Tondo 
(Pàrquing del Barri Vell)

AL SAFAREIG  
Un espectacle per a tots els 
públics que reivindica l’espai 
històric dels Rentadors i que 
dona veu a les dones, a les 
nostres mares, àvies i referents.
Teatre i música en directe 
per tornar a donar vida als 
safareigs i escoltar unes veus 
femenines que tenen molt a dir, 
i a cantar.
Preu: gratuït

MAMBO PROJECT PRESENTA: 

IAIA
Un espectacle participatiu per conèixer i entendre la història de les nostres iaies
Iaia és un espectacle multidisciplinar on el públic entrarà al menjador de casa la iaia 
per reconstruir i reviure els seus records.
Un altaveu a la vida de les iaies a través del seu testimoni captat en viodeotrucada. 
Un espectacle on conviuen passat i present per conèixer i entendre la història de les 
nostres iaies.18 h i 20 h 

Escenari Teatre 
Principal

TEATRE

Direcció: Nina Solà i Jordi Font
Dramatúrgia: Ferran Echegaray i 
Verónica Navas
Intèrprets: Jordi Font, Mireia 
Illamola i Pino Steiner
Durada: 60 minuts
Preu: 15 € / 10 € amb Carnet 
Amics dels Teatres
Aforament limitat
Copresentat amb Mambo Project

Premi del públic al millor 
espectacle FITT 2022

 TERRITORI CREATIU VALLENC

 TERRITORI CREATIU VALLENC

TERRITORI CREATIU VALLENC

TERRITORI CREATIU VALLENC

DISSABTE 1 D’ABRIL A 
LES 20 H 

DIUMENGE 2 D’ABRIL A 
LES 18 H

DIVENDRES 14 D’ABRIL A LES 18:30 | 20 | 
21:30 | 23 H 

DISSABTE 15 D’ABRIL A LES 9 | 10:30 | 12 | 
13:30 | 17 | 18:30 | 20 | 21:30 | 23 H

DIUMENGE 16 D’ABRIL A LES  9 | 10:30 | 12 | 
13:30 | 17 | 18:30 | 20

El GOS PERDUT neix de la voluntat de treballar al car-
rer, i tenir així un contacte més directe amb l’espectador.

El Gos Perdut crea un univers poètic i metafòric sobre el destí 
dels humans, sobre la llibertat i la dependència, la soledat i el món dels 

excessos. Posar els nostres cossos al límit per trobar una sortida en aquest món 
sovint laberíntic en què vivim.
Quan deixem de ser humans per convertir-nos en animals? Quina és la línia que ens 
separa?

Direcció i espai escènic: Elisenda Nadal
Intèrprets: Marta Ruiz, Irene Físico, Laia Estrada, Cristina Lozano, Mada Solsona
Durada: 25 minuts

IT DANSA PRESENTA: TWENTY EIGHT 
THOUSAND WAVES | LO QUE NO SE VE | THE 

PROM | WAD RAS

20h
CENTRE 

CULTURAL

DANSA

DIVENDRES 5
DE MAIG

15€
-----
12€

CARNET AMICS  
DELS TEATRES

GRATUÏT

DISSABTE 6 DE MAIG A LES 20 H · 
PLAÇA DE LES ESCUDELLES

DIUMENGE 7 DE MAIG A LES 12 I A 
LES 13 H ·  ARCS DEL CELLER DEL 
PABORDE

TERRITORI CREATIU VALLENC

REALITAT I FICCIÓ AL SERVEI DE L’OBSERVADOR

Aquesta és la història de 
tres dones que, tot i haver 
nascut en continents molt 
dispars, comparteixen unes 
idees i sentiments que les 
uneixen en un poderós desig 
de llibertat. Són les vides de la Smita, que 
lluita pel futur de la seva filla en una Índia 
separada per castes; la Giulia, que afronta 
la fallida del seu taller familiar a Itàlia; i la 
Sarah, que veu amenaçada la seva exitosa 
carrera d’advocada al Quebec per un càncer 
de mama. Lluiten contra allò que s’espera 
d’elles, afronten les adversitats amb 
tenacitat i es determinen a aconseguir el 
que és essencial per elles. Vides particulars 
i resistents com els cabells de les dones.

PER FI SOL 
DE CARLES SANS

LA TRENA
TRES DONES UNIDES PER UN 

PODERÓS ANHEL DE LLIBERTAT

20h
CENTRE 

CULTURAL

TEATRE

TEATRE

DISSABTE

DISSABTE

28
DE GENER

25
DE FEBRER

Pels amants del Tricicle

ESPECTACLE

EN 

ABONAMENT

A partir de la novel·la de Laetitia Colombani / Direcció: Clara Segura
Repartiment: Cristina Genebat, Clara Segura, Marta Marco, Carlota Olcina

Producció: La Perla29 / Copresentat amb La perla29
Durada: 110 minuts

PREESTRENA DEL CURTMETRATGE 
EN(RE)CORDAR

GratuÏt

TEATRE

TERRITORI CREATIU VALLENC

Dansa és un projecte pedagògic de l’Institut 
del Teatre de Barcelona creat l’any 1996 per a la 

professionalització i el perfeccionament de joves ballarins 
i ballarines. El repertori inclou Twentyeight thousand waves, 

de Cayetano Soto i The Prom de Lorena Nogal, que va ser membre 
d’IT Dansa. La tercera coreografia és Lo que no se ve, una creació de 
Gustavo Ramírez concebuda l’any 2021 en exclusiva per a IT Dansa i, per 
últim Wad Ras de Montse Sánchez i Ramón Baeza.

Un programa amè i àgil amb un llenguatge molt actual i atractiu capaç 
de despertar en qualsevol persona l’interès per la dansa.

Amb la ballarina vallenca Carlota Batalla Carbonell

Directora artística: Catherine Allard
Producció: Dalta Dansa

TERRITORI CREATIU VALLENC


