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Cartellera

DIJOUS

Eix Macià 
Multicinemes

9 SALES / Venda d’entrades
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics 
situats als cinemes / 
Telèfon informació 
24 hores: 937 239 800

It capítulo 2 
(18 a) 16.00, 18.00, 
20.15, 22.00

Padre no hay más que uno  
(Apta) 16.00, 18.00

Quien a hierro mata  
(16 a) 20.15, 22.30

Dora y la ciudad perdida  
(Apta) 16.00, 18.00

Hotel Bombay  
(16 a) 20.15, 22.45

Érase una vez en... 
Hollywood 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

A dos metros de ti* 
(7 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Objetivo Washington D.C. 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Sordo 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Chicos buenos 
(16 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Cines Imperial

11 SALES / Venda d’entrades 
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics 
situats als cinemes / 
Telèfon informació 
24 hores: 937 263 131

It capítulo 2 
(18 a) 16.00, 18.00, 
20.30, 22.00

Mascotas 2 
(Apta) 16.00

Dora y la ciudad perdida 
(Apta) 16.00

Viento de libertad 
(7 a) 19.00, 22.00

Objetivo Washington D.C.  
(16 a) 16.15, 19.15, 22.15

Litus 
(12 a) 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

En mil pedazos 
(16 a) 16.15, 19.15, 22.15

Quien a hierro mata  
(16 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Érase una vez en... 
Hollywood 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Padre no hay más que uno 
(Apta) 16.00, 18.10,  
20.20, 22.30

Los años más bellos 
de una vida* 
(Apta) 16.30, 18.30, 20.30, 
22.30

Vivir dos veces 
(Apta) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

 
*Els dijous, només en VOSE

DIVENDRES

Eix Macià 
Multicinemes

9 SALES / Venda d’entrades
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics 
situats als cinemes / 
Telèfon informació 
24 hores: 937 239 800

Padre no hay más que uno  
(Apta) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

It capítulo 2  
(18 a) 16.00, 20.15

Dora y la ciudad perdida  
(Apta) 16.00, 18.00

Objetivo Washington D.C.  
(16 a) 20.15, 22.45

Érase una vez en... 
Hollywood  
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

A dos metros de ti  
(7 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45

Manou  
(Apta) 16.00, 18.00

Quien a hierro mata  
(16 a) 20.15, 22.30

Downton Abbey   
(Apta) 16.00, 19.00, 22.00

Ad Astra*  
(7 a) 16.00, 19.00, 22.00

Chicos buenos  
(16 a) 16.00, 18.15, 
20.30, 22.45 

Cines Imperial

11 SALES / Venda d’entrades 
a www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics 
situats als cinemes / 
Telèfon informació 
24 hores: 937 263 131

Ad Astra 
(7 a) 16.00, 19.00, 22.00

Objetivo Washington D.C.  
(16 a) 16.15, 19.15, 22.15

Padre no hay más que uno 
(Apta) 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30

It capítulo 2 
(18 a) 16.00, 20.30

Downton Abbey* 
(Apta) 16.00, 19.00, 22.00

Érase una vez en... 
Hollywood 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

Litus 
(12 a) 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30

Blinded by the Light 
(Cegado por la luz) 
(Apta) 16.15, 19.15, 22.15

Mascotas 2 
(Apta) 16.00

Quien a hierro mata  
(16 a) 18.15, 20.30, 22.45

Los años más bellos 
de una vida 
(Apta) 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30

Vivir dos veces 
(Apta) 16.00, 18.10, 20.20

Barcelona 1714 català 
(12 a) 22.30

 
*Els dijous, només en VOSE

La temporada de teatre per als 
petits de la casa està a punt de co-
mençar, i ho farà amb dansa, làsers, 
projeccions 3D i la participació 
del públic. El pròxim 6 d’octubre, 
La Sala Miguel Hernández de Sa-
badell estrena temporada amb 
l’espectacle Geometria, de la com-
panyia barcelonina Roseland Mu-
sical, fundada i dirigida per la ba-
llarina i coreògrafa Marta Almirall, 
i guanyadora del Premi Nacional 
de Dansa l’any 2007. En l’espec-
tacle –concebut com una experi-
ència visual per a públic a partir 
de 8 anys–, un cercle, un quadrat 
i un triangle són els protagonis-
tes d’una coreograia en què a tra-
vés de la dansa es transformen en 
imatges dinàmiques i fugaces. 

Un cop iniciada la temporada, 
LaSala espera el plat fort del pri-
mer semestre de curs, el 9 de no-
vembre, quan s’iniciarà la quin-
zena edició del festival El Més 
Petit de Tots, que dirigeix i pro-
mou LaSala, i que s’estendrà fins 
al 24 de novembre. A l’edició ante-
rior hi van participar 15 companyi-
es amb 120 espectacles, 40 d’ells a 
Sabadell, arribant a un 95% d’ocu-

pació. La directora de LaSala i del 
festival, Eulàlia Ribera, considera-
va que l’èxit consolidava “la ciutat 
com a capital europea en les arts 
adreçades a la primera infància”. 

Les expectatives aquest any 
són similars, i la programació és 
igualment ambiciosa, potenciant 
el paper de l’Estruch com a seu de 
la trobada internacional de pro-
fessionals de l’àrea. Després del 
novembre, el festival programa-
rà dos espectacles al llarg de la 
temporada: ...i les idees volen, el 16 
de febrer, i Baboo, el 5 d’abril, amb 
l’objectiu de mantenir una ofer-
ta continuada durant tot l’any per 
als infants de ins a 5 anys, que és 
la franja d’edat que prioritza el 
festival. 

Les entrades ja estan a la ven-
da a la pàgina web de LaSala, que 
durant la temporada 2019/2020 
oferirà 25 espectacles contem-
poranis dirigits a infants de fins 
a 14 anys, a més d’una programa-
ció paral·lela d’activitats per con-
vertir-se en punt de trobada de 
les arts escèniques per a la família. 
L’any passat va tenir 19.000 es-
pectadors.

Un moment de l’espectacle ‘Geometria’ / CEDIDA

TEATRE INFANTIL  L’estrena de l’espectacle de dansa de la 
companyia Roseland Musical, el 6 d’octubre, inicia una 
temporada carregada de propostes escèniques a LaSala, 
que inclou la 15a edició del festival El Més Petit de Tots 

‘Geometria’ inaugura 
el nou curs de LaSala
Redacció  •  @diaridesabadell  #lasala  #teatreinfantil  #elmespetitdetots

La programació continuarà 
el 2020 amb ‘Sopa de pe-
dres’, de les sabadellenques 
Engruna Teatre, el 19 de 
gener; ‘Orbital’, de Farrés 
Brothers, el 9 de febrer; ‘Río 
de luna’, de DA.TE Danza, 
el 8 de març; ‘Sabates 
noves’, de Tian Gombau, 
el 22 de març; ‘L’aventura 
d’avorrir-se’, de l’Estaquirot 
Teatre, el 19 d’abril; i la 
màgia a ‘Adeu Peter Pan’, 
de Festuc Teatre.

Per als majors de 8 anys, 
tres apostes per grans 
històries: ‘La dernière 
danse de Brigitte’, de Zero 
en conducta, el 22 febrer; 
‘Jojo’, de Ytuquepintas, 
sobre la lluita pel futur del 
planeta, el 13 de març; i 
‘Camí a l’escola’, de Campi 
qui pugui, inspirat en ‘Sur 
le chemin de l’école’, de 
Pascal Plisson.

Propostes per 
a tots el 2020
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