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De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, l’informem que les dades formen part d’un fitxer res-
ponsabilitat de Lúdic 3 SCCL amb la finalitat de gestionar-ne la relació. Les seves dades es conservaran durant el període de responsabilitat 
o mentre siguin necessàries per a la gestió de la relació. L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola 
de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica 
ludic3@ludic3.cat o al domicili social situat al c. Diputació ,185, pral. 1a. Donarem resposta a qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 SCCL i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS SL (www.uneon.es). L’adreça electrònica 
de contacte és  ludic3@ludic3.cat.

RESERVA D’ENTRADES
L’entrada és gratuïta.
Podeu reservar-ne a partir de dilluns 3 de desembre, a través de casaelizalde.com, trucant al 
telèfon 93 488 05 90 o presencialment.
No es permetrà l’entrada un cop iniciat l’espectacle.



NO M’OBLIDEU MAI

Dijous 13 i divendres 14 de desembre
Mithistòrima produccions
Durada: 60 minuts

Una recerca per donar veu a les persones que coneixen de prop un 
tema que la societat sovint prefereix ignorar: el suïcidi d’adolescents 
i joves. Els mitjans de comunicació han contribuït amb el seu silenci 
a convertir aquest tema en un tabú, tot i que a l’estat espanyol el 
suïcidi és la primera causa de mort entre el jovent, superant els ac-
cidents de trànsit. Què impulsa a una persona que té tota la vida per 
davant a matar-se? 

A partir de testimonis reals. Direcció: Llàtzer Garcia. Interpretació: Marta 
Montiel i Elies Barberà amb la col·laboració d’Edu Vásquez.

HÀBITAT (Doble penetració) 

Dimecres 19 i dijous 20 de desembre
H.I.I.I.T.  
Durada: 75 minuts

Hàbitat parla sobre la necessitat d’exhibir la nostra vida particular i ín-
tima a les xarxes socials i com això ens aporta una falsa sensació de 
llibertat. Parla també sobre la necessitat de projectar-nos a crits per 
demanar que ens estimin, per sentir que formem part d’aquest món.

Dramatúrgia i direcció: Roger Torns. Intèrprets: Diana Gómez, Georgi-
na Latre, Maria Hernàndez, Jaume Viñas i Rafa Delacroix.

 

CORRESPONDÈNCIA

Dimarts 11 i dimecres 12 de desembre
Col·lectiu aTemporal 
Durada: 70 minuts 

Un espectacle de text contemporani que aborda les rela-
cions de correspondència entre les persones: de la carta 
escrita a mà a la missatgeria instantània, reflexionant so-
bre la manera en què ens relacionem avui dia, sobretot 
en l’amor. Dos personatges molt diferents es pregunten 
quin és el valor d’un “t’estimo” que s’envia a través d’una 
finestra.

Dramatúrgia i direcció: Jordi Casado. Interpretació: Alfons 
Nieto i Neus Soler. Espai sonor en directe: Arnau Montserrat.

IMPROBABLES
Experiències teatrals

Sembla una conducta clàssica que generació rere generació els adults vegin els joves 
com a estranys. Els d’ara es relacionen a través d’una tecnologia que sembla que els/ens 
aliena, però en sabem alguna cosa més? La cinquena edició d’IMPROBABLES la volem 
dedicar a escoltar la gent jove a través del teatre escrit per elles i ells, que parla d’elles i 
ells, fins i tot d’allò que s’ha volgut silenciar durant massa temps. 

Col·loqui postfunció
Dijous 13 de desembre, amb Anna de Palol, psicòloga especialitzada 
en psicopatologia infantojuvenil i psicoterapeuta gestalt.

Divendres 14 de desembre, amb Jordi Reviriego, metge i psicoterapeuta.

Col·loqui postfunció
Dimecres 19 de desembre, amb Oriol Puig Taulé, crític i investigador 
teatral.

Col·loqui postfunció
Dimarts 11 de desembre, amb Oriol Puig Taulé, crític i inves-
tigador teatral.

Totes les funcions comencen a les 20 h.
L’entrada és gratuïta, amb reserva prèvia.


