
11a edició
Fica’t al SAT! 
Del 10 gener al 21 de març 

L’Aparador d’arts escèniques 

amateurs del Districte 

de Sant Andreu!
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DATA   COMPANYIA ESPECTACLE GÈNERE

10 de gener, 21h  CIA. FLOCS   La nit {Drama} *estrena*

17 de gener, 21h CIA. PETIT COMITÉ   De viva veu  {Música} *estrena*

24 de gener, 21h CIA. GATS Coses que dèiem avui {Comèdia dramàtica} 

7 de febrer, 21h ESCOLA DE DANSA HERMINIA ESPEJO Dansa i música  {Dansa} *estrena*

14 de febrer, 21h CIA. LA BOMBETA Glengarry Glen Ross {Comèdia} *estrena*

21 de febrer, 21h CIA. TEATRE PELS DESCOSITS  Una nit d’estiu de somni {Comèdia} *estrena*

7 de març, 21h CIA. TEATRE NAIA No te vistas para cenar {Comèdia} *estrena*

14 de març, 21h CIA. CASUAL COMPANY El malalt imaginari {Comèdia} *estrena*

21 de març, 21h CIA. TEATR@MICS Hotel dels somnis {Comèdia} *estrena* 

Calendari 2014



Editorial
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Un any més tornem a ser aquí, preparats per aixecar el teló 
del SAT! i donar pas al gran aparador d’arts escèniques 
amateurs del Districte de Sant Andreu que bé coneixem com 
el Fica’t al SAT!.

Tornem, i tornem amb energies renovades per poder fer 
d’aquest espai un punt de trobada entre totes aquelles 
entitats del barri que vulguin ser-hi, un espai on gaudir del 
teatre i apropar-lo al barri de la millor manera possible, fent 
dels santandreuencs i les santandreuenques protagonistes 
d’aquest.

Ja ho diuen, “l’art és un arma carregada de futur”, i futur 
és el que tenim per davant, un futur plegats on créixer 
junts amb la mateixa il·lusió que les companyies ompliran 
l’escenari durant aquesta onzena edició del Fica’t al SAT!.

Deixeu-vos endur per la màgia de l’espectacle i... gaudiu-ne!

Raimond Blasi
Regidor del Districte
de Sant Andreu 

Imma Moraleda  
Presidenta del Consell 
del Districte de Sant Andreu

11a edició
Fica’t al SAT! 2014

Una vegada més us volem donar la benvinguda al Fica’t al SAT!. 
Aquesta edició torna a tenir el format habitual. Podrem veure els 
espectacles concentrats en dos mesos i tornarem a tenir l’al·licient 
dels premis del jurat.  Tots sabem que els que ens dediquem a fer 
espectacles de manera no professional no en necessitem gaires 
d’incentius. Ens basta la majoria de vegades amb la nostra il·lusió 
i les nostre ganes de passar una bona estona i de fer-la passar al 
nostre públic. Però si a més d’això obtenim un reconeixement per la 
nostra feina, doncs encara millor.

Voldríem que el Fica’t fos un punt de trobada i d’intercanvi 
d’experiències entre els grups i entitats que hi participen. Per això, 
com cada any, us demano que no us limiteu a presentar les vostres 
propostes i que vingueu a compartir l’experiència de la resta de 
grups. Només això ens enriquirà a tots. 
Res més. Que comenci l’espectacle!

Pep Salvat
Coordinador del Fica’t al SAT!



Autora
Lluïsa Cunillé
Direcció
Héctor Mellinas
Ajudant de direcció 
Irene Queralt
Intèrprets
Roger Babià, Diana Díaz, 
Maria García i Héctor 
Mellinas

Espectacle en català 
Durada: 1h 
Preu: 9 euros

En un magatzem de cotxes accidentats, 
una dona rep la visita de la seva substi-
tuta, del seu fill soldat i del seu cap. En 
una nit, la dona sentirà en veu aliena els 
seus propis temors fins que aconsegueixi 
el coratge suficient per a plantar-los cara 
per ella mateixa.

{Drama}

Dv. 10 de gener, 21h

La nit
CIA. FLOCS

*estrena*
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Direcció musical i 
soprano
Mariajo Martí
Soprano
Montse Carrascal
Contralt i soprano 
Salomé Fondevila, Mª 
Rosa Gili
Tenor i baríton
Mario Carrascal
Baríton i baix
Josep Gili
Baix
Andreu Carrascal
Baix i percussió vocal 
David Yerga
Tècnic de so
Daniel Mayor

Espectacle en català, 
castellà i anglès
Durada: 1h aprox
Preu: 9 euros

Grup mix de música que interpreta a ca-
pella cançons de diversos autors i estils 
amb un punt en comú: són melodies de 
gran èxit. Si afegim una excel·lent posada 
en escena, coreografies diverses i bones 
pinzellades d’humor, convertim un con-
cert en un espectacle únic on reviure el 
record d’alguna cançó entranyable de les 
nostres vides.

{Música}

Dv. 17 de gener, 21h

De viva veu
CIA. PETIT COMITÉ

*estrena*
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Autor
Neil Labute
Direcció
Nati Castells
Intèrprets
Mayte Maldonado, 
Mireia Ferre, José Luis 
Campanario, Sandra 
Benet, Ferran Graells, 
Montserrat Monròs
Llum i so
Àlex Vidal
Atretzo
Cia. Gats

Espectacle en català
Durada: 1h 45’
Preu: 9 euros

Una cançó dels Beatles dóna títol a 
aquest espectacle. Tres històries inde-
pendents. Tres relats d’amor i desamor. 
Tres històries d’humor i tragèdia. Peces 
descaradament dures sotmeses a 
exposició pública: Romance, Les Fúries i 
Tobogan.
La temàtica de l’obra gira al voltant de 
les relacions de parella i la dificultat de 
tirar-les endavant quan el fil conductor es 
trenca, s’esborra o desapareix.

{Comèdia dramàtica}

Dv. 24 de gener, 21h

Coses que dèiem avui
CIA. GATS

fica’t!

Direcció
Herminia Espejo
Coreografies i 
coordinació
Herminia Espejo, Josep 
Mª  López, Cristina Ca-
sanova, Estefania Maíz, 
Maria Aguilar
Ballarins
Alumnes de l’escola amb 
la col·laboració del
professorat

Durada: 1h 30’
Preu: 9 euros

Un magnífic espectacle ple de complici-
tat, amb llenguatge contemporani i una 
coreografia i música que va més enllà a 
mesura que avança. 
Les castanyoles, instrument popular que 
es va incloure com a ensenyament en la 
dansa i la música de l’escola bolera de 
Barcelona al segle XIX, conflueixen per 
crear composicions de gran expressivitat.

{Dansa}

Dv. 7 de febrer, 21h

Dansa i música
ESCOLA DE DANSA 
HERMINIA ESPEJO

*estrena*
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*estrena*

Direcció
Pep Salvat
Intèrprets
Marina Bernat, Albert 
Fernández, Glòria 
Prunés, Anaïs Muniesa, 
Goretti Boira, Uri Mora, 
Mar Peris, Mercè Bonet, 
Lourdes Sol, Pau Costal, 
Elisenda Mas, Gemma 
Felip, Bernat Castells
Música
Bernat Castells, Pau 
Costal
Escenografia
Eduard Muniesa
Vestuari
Lourdes Sol

Espectacle en català i 
anglès
Duració: 1h 30’
Preu: 9 euros

Què passa a la nit que la realitat es torna 
irreal? Què passa a les nits d’estiu? Per 
què són tan curtes i tan càlides? Com és 
que les ombres de la lluna ens fan veure 
coses que no veiem? Per què el llessamí 
té aquella fragància intensa només de 
nit? Quin misteri hi ha?

{Comèdia}

Dv. 21 de febrer, 21h

Una nit d’estiu de somni 
(de Shakespeare 
William, lliure versió)
CIA. TEATRE PELS  
DESCOSITS
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*estrena*

Autor
David Mamet
Traducció
Carlota Subirós
Direcció
Héctor Mellinas
Intèrprets
Albert Adrià, Miquel 
Brasó, Laura Gonzàlez, 
Josep Guerra, Héctor 
Mellinas, Andrea Nava-
rro, Marc Telló

Espectacle en català
Duració: 1h 30’
Preu: 9 euros

En una empresa immobiliària apareix una 
pissarra de gràfics. De quatre venedors, 
dos se’n van al carrer. Aquesta pissarra 
desencadena un seguit de corrupcions 
i manipulacions per no perdre la feina 
fins al punt de protagonitzar un robatori 
a l’oficina. Tots són sospitosos. Tots són 
culpables.

{Comèdia}

Dv. 14 de febrer, 21h

Glengarry Glen Ross
LA BOMBETA COMPANYIA 
TEATRAL
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*estrena*

Autor
Marc  Camoletti
Direcció
Carlos Falo
Intèrprets
Ramon Carretero (Ber-
nard), Marta Gudiol (Jac-
queline), Xenius Miralles 
(Eduard), Yolanda López 
(Suzanne), Carlos Falo 
(Edgard), Carles Miralles 
(George)

Espectacle en castellà
Durada: 1h 40’
Preu: 9 euros

Res pot sortir malament quan planeges 
un cap de setmana perfecte: la teva dona 
estarà fora amb la seva mare, contractes 
una fantàstica cuinera per preparar el 
sopar i gaudir de la vetllada amb un vell 
amic que ve de visita, i ... amb la Suzy. 
Perfecte? Per què les coses no surten 
mai com s’han planejat?

{Comèdia}

Dv. 7 de març, 21h

No te vistas para cenar
CIA. TEATRE NAIA
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*estrena*

Autor
Molière
Direcció
Mayca Ferrer
Intèrprets
Carlos Garces, Alexandra 
Torres, Saray Fernandez, 
Masha Davidov, Juan 
Carlos Cabanillas, Paco 
Bassas, Joe Torres, Joan 
Rigol, Anna Bogomolova
Escenografia
Alexandra Torres, Joe 
Torres, Pablo Tello
Il·luminació
Mark Bowthorpe
So
Natalia Lujan

Espectacle en català
Durada: 1h 30’
Preu: 9 euros

El pobre Argant està malalt i passa tot 
el dia al llit, queixant-se i pendent dels 
remeis que li prescriuen uns metges més 
capficats en guanyar diners a costa de la 
malaltia que de tallar-ne d’arrel les cau-
ses. I, per acabar-ho d’adobar, la nena, 
l´Angélique, s’ha enamorat del pretendent 
que no toca...

{Comèdia}

Dv. 14 de març,  21h

El malalt imaginari
CIA. CASUAL COMPANY
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*estrena*

Autor
Josep Lluís Buils
Direcció
Andreu Guevara
Intèrprets
Josep Lluís Buils (Sr. 
Enrique), Laura López 
(Cristina), Montse Salvat 
(Sra. Antonia), Antonio 
Rovira (Sr. Genaro), Juan 
Mariscal (Felipe), Alicia 
Jané (Lupe), Francisco 
Crespo (Daniel), Encarna 
Ortega (Paula)
Traspunt
Rosa Mª Teixidor
Tècnic de so
Ana Martínez
Llums
Lluís Pérez

Espectacle en català i 
castellà
Durada: 1h 45’
Preu: 9 euros

Un hotel de luxe pot ser sinònim de relax, 
benestar, trobades i experiències amoro-
ses, o bé… de luxes aparents que repre-
senten el malbaratament d’una societat 
que va viure en l’abundància i va caure 
en decadència. Aquest còctel, represen-
tat amb pinzellades d’humor i dosis de 
picardia, ens donarà un sorprenent elixir: 
Hotel dels somnis.

{Comèdia}

Dv. 21 de març, 21h

Hotel dels somnis
CIA. TEATR@MICS
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Informació general

SAT!

c/ Neopàtria 54, 08030 Barcelona
www.sat-teatre.cat
info@sat-teatre.cat
T. 933 457 930  
F. 933 457 929

Venda de localitats

A les taquilles del SAT! 
C/ Neopàtria 54 (Barcelona)
Venda entrada des d’una hora abans 
de l’inici de les representacions.

Pagament en efectiu (no s’admeten 
targetes de crèdit)
Es poden comprar entrades anticipa-
des per a altres dies.
Venda subjecta a disponibilitat.
No s’admetran canvis, anul·lacions ni 
devolucions de les entrades adquiri-
des.

Accessibilitat

Cadira de rodes  
El SAT! ofereix espais 
reservats per a perso-
nes que utilitzen cadira 
de rodes. 

Anell magnètic
La sala esta equipada 
amb anell magnètic per 
a les persones amb 
deficiència auditiva.

Accés a les sales
Preguem arribeu amb 
temps suficient per a 
mantenir l’horari fixat 
ja que no es podrà 
accedir a la sala un cop 
començat l’espectacle.
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Com arribar-hi?

Metro
Fabra i Puig (L1)

Bus 
c/Fabra i Puig amb c/Neopàtria
11, 26, 34, 36, 126, B22
Av. Meridiana amb c/Fabra i Puig 
H6, 92, 97, 104, 122

RENFE
Sant Andreu Arenal
Sant Andreu Comtal

NitBus 
c/ Fabra i Puig: N9
Av/ Meridiana: N3

Bicing
c/ Fabra i Puig amb c/Gran de 
Sant Andreu
Rambla Onze de Setembre amb 
c/ Sant Mateu

Pàrking
Just al costat del teatre



bcn.cat/santandreuteatre

Col·laboren: 
ICUB

AADPC
Fed. Companyies Amateurs de 

Teatre de Catalunya


