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Dilluns 15 · 19 h · Fòrum Cinema Documental i debat posterior a determinar
Diumenge 14 · 11.30 h · Petit Sandaru Almazuela, cia. Roberto G. Alonso

D
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Dijous 25 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de David Carmona i Agustí Diassera

G

PROGRAMACIÓ CULTURAL

Dimecres 21 · 20 h · Conferència Situació actual del flamenco a Madrid

Divendres 2 · 20.30 h · Casa Amèrica Música Lucio Mantel (ARG)

Dissabte 10 · 20 h · Concert  Alma Afrobeat Ensemble

Dilluns 19 · 19 h · Fòrum Cinema Documental i debat posterior a determinar

Dissabte 24 · 20 h · Escènic Everyman (A-moralitat teatral de Goran Stefanovski)

Dijous 1 · 20 h · Dijous Flamencs  Concert de Fuensanta La Moneta       

Divendres 9 · 20.30 h · Kinètic Fuga de conills, cia. zer010

D

D

FEBRER

Divendres 23 · 20.30 h · FragMenTs Cabaret escènic

Diumenge 4 · 17 h: 1r passi, 19 h: 2n passi Libèl·lula, cia. Toti Toronell 

Dijous 15 · 20 h · Dijous Flamencs  María Terremoto i Nono Jero
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* Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dijous 1 · 20 h · Conferència L’aparició de la música flamenca

Divendres 9 · 20.30 h · Kinètic Mort a les cunetes

Divendres 23 · 20.30 h · Casa Amèrica Música 

Dijous 15 · 20 h · Dijous Flamencs Dins del cicle Dansa Quinzena metropolitana

Dimarts 6 · 20 h · Sandaru va al teatre La maternitat d’Elna

Dijous 22 · 20 h · Escènic Ragazzo de Lali Álvarez

Dilluns 12 · 19 h · Fòrum Cinema Documental i debat posterior a determinar
D

MARÇ

Diumenge 4 · 11.30 h · Petit Sandaru El bosc com balla, cia. Cal Teatre

Dissabte 10 · 12 h · En Concert 9 Lunas de Tànit Navarro

Divendres 16 · 20.30 h · En Concert Enric Montefusco
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Diumenge 14 de gener
a les 11.30h 
Preu: 4 € + la vostra crítica

ARTS ESCÈNIQUES

Petit Sandaru
Almazuela 
Cia. Roberto G. Alonso (Dansa)

Sota els llençols…
Ara un peu, ara una mà, ara trec el 
cap…
Ara fa fred, ara calor…
On és el sol? Se l’ha menjat un núvol!
Veig una tanca juganera que em fa 
l’ullet…
un arbre ploramiques ple de flors 
que em somriuen…
i un banc mandrós que em crida per 
asseure’m!
Obro els ulls! Estic somiant?
Sento un grill fent ric-ric…
em convida a fer un picnic!
hi ha pastissos amb botons
i cassoletes amb puntetes…
Tinc son! Vull dormir!…

Cicle Petit Sandaru
“Petits Crítics” 

Ja és arxiconegut que aquí 
al Sandaru els nens i nenes 
sou uns grans entesos en 

teatre i que us agraden els 
bons espectacles! En Feliu 

Filaprim aspira a ser un 
gran crític i programador 

teatral, el seu somni és vi-
atjar a Broadway i arribar a 
viure del món de la faràn-

dula. Per aquest motiu 
ha vingut fins al Sandaru, 
necessita la vostra ajuda 
per demostrar que és un 

bon crític de teatre!



Dijous 25 de gener 
a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

MÚSICA

Dijous Flamencs
Concert de David Carmona (guitarra) 
i Agustín Diassera (percussió)

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

David Carmona Fernández, natural de Granada, pertany 
a una família gitana on el flamenc s’ha donat com a mitjà 
d’expressió. Alguns membres d’aquesta família, els 
“Fernández de Íllora”, s’han dedicat de manera professional 
al flamenc i han estat coneguts fora de l’àmbit familiar i local, 
com Ramón de Loja, “El Moreno” (pare de Diego “El Cigala”) 
o Morenito d’Íllora.



Dijous 1 de febrer 
a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

MÚSICA

Dijous Flamencs
Concert de Fuensanta La Moneta, 
Juan Gómez, Chicuelo, Eva Ruiz, La Lebri

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

Juan Gómez, “Chicuelo” és un dels guitarristes més rellevants 
del panorama actual del flamenc i, al mateix temps, un 
dels compositors més prolífics i interessants de les últimes 
generacions. 
Els seus inicis van ser a Cornellà de Llobregat a l’edat de 12 
anys amb el guitarrista Casimiro González, avui dia un dels 
luthiers de guitarra flamenca més reconeguts en el panorama 
actual.



Organitza Casa Amèrica Catalunya

Divendres 2 de febrer 
a les 20.30 h
Preu: 10 €

MÚSICA

Casa Amèrica Catalunya Música
Lucio Mantel (ARG)

La proposta musical de Lucio Mantel rescata amb una veu 
lleugera la força del rock, la profunditat poètica del folklore 
argentí i la frescor llatinoamericana del segle XXI. Mantel és un 
dels més destacats artistes de l’escena musical contemporània 
a Buenos Aires i a l’enregistrament del seu disc ‘Confín’ 
compta amb grans convidats, entre els quals es destaquen 
Fito Páez, Gillespi, Sebastián Schachtel i Axel Krigyer.



Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dimecres 4 de febrer
17 h: 1r passi, 19h: 2n passi
Preu: Gratuït*

ARTS ESCÈNIQUES

Petit Sandaru
Libèl·lula
Cia. Toti Toronell (circ)

Pili, no ho trobes genial? Has vist 
com se t’omple la boca amb tantes 
eLes? Libèlul·la.
En un petit teatre de fira, a l’home 
de la Pili li toca fer tots els papers de 
l’auca, i quasi sense voler desplega 
el seu univers particular i artesanal.
Univers que ha creat amb les seves 
pròpies mans, autòmats, titelles i 
humor es fusionen per donar sentit 
a LIBÈLUL·LA
Un homenatge a la figura 
d’Alexander Calder, que sense ell 
saber-ho, ha inspirat part d’aquest 
espectacle.

Cicle Petit Sandaru
“Petits Crítics” 

Ja és arxiconegut que aquí 
al Sandaru els nens i nenes 
sou uns grans entesos en 

teatre i que us agraden els 
bons espectacles! En Feliu 

Filaprim aspira a ser un 
gran crític i programador 

teatral, el seu somni és vi-
atjar a Broadway i arribar a 
viure del món de la faràn-

dula. Per aquest motiu 
ha vingut fins al Sandaru, 
necessita la vostra ajuda 
per demostrar que és un 

bon crític de teatre!



Divendres 9 de febrer
a les 20.30 h
Preu: 5 €

ARTS ESCÈNIQUES

Kinètic presenta

Fuga de conills
Cia. zer010

“Un DJ que punxa Bach a les 4 de la matinada
Un conill amb fòbia a Spiderman
Un gran slalom a ritme del David Bowie
Segueixo somniant amb una baixada infinita, el vent a la cara, 
la velocitat, el silenci, la neu neta, brillant, el sol...
És com si m’estigués esborrant.

Crònica d’una frustració.”

Dramatúrgia
Espai escènic 
Direcció
Martina Cabanas Collell
Actors
Maria Cirici
Artur Rodríguez
Pau Zabaleta
Escenografia
Josep Sarsanedas
Il·luminador
Bernat Jansà
Vestuari i Atrezzo
Berta Cabanas



Veu
Joe “Olawale” Psalmist 
Bandleader  i Guitarra
Aaron Feder
Baix
Fernando “Dinky” Redondo
 Bateria
Gustavo “Tato” Sassone 
Percussió
Didier Roch
Vents i fagot
Alfonso Fernández Vargas

Dissabte 10 de febrer
a les 20h  
Preu: Gratuït* 

MÚSICA

En Concert presenta

Alma Afrobeat Ensemble
Per celebrar amb bon ritme el carnestoltes

La percussió marca el ritme i els vents fan volar unes melodies de 
sonoritats africanes amb regust de jazz i de funk. Tambors que 
segresten els peus i els impulsen cap a un moviment frenètic, al qual 
ràpidament s’incorporen els malucs. Lletres que parlen del racisme 
que s’amaga en moltes institucions, del seu abús de poder, del dret 
que tenim a exigir la nostra felicitat, dels temps que vivim en els quals 
el canvi és possible... Cançons que reivindiquen un altre món, perquè 
saben que serà millor.

Ritme i reivindicació, festa i política són els clams d’Alma Afrobeat 
Ensemble, el somni d’Aaron Feder, un nord-americà de Chicago 
que fa ja uns quants anys va venir a Barcelona de vacances i que ha 
aconseguit convertir la seva formació en referent europeu d’una 
manera de fer música que es va inventar Fela Kuti.

Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL



Dijous 15 de febrer
a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

MÚSICA

Dijous Flamencs
María Terremoto, Nono Jero

MARÍA FERNÁNDEZ BENÍTEZ, cantaora
És coneguda artísticament en el món Flamenc com “Maria 
Terremoto”. Descendent de la saga de la família “Terremoto” 
de Jerez de la Frontera, estirp de grans mestres.
Guardonada amb tots els premis possibles en el cant flamenc i 
nominada el 2004 als premis “Goya” que atorga l’ “Acadèmia 
del Cinema Espanyol “per la cançó que va interpretar per la 
pel•lícula “Carmen”, de Vicente Aranda. 
Considerada una de les promeses més clares del cant flamenc 
del moment, amb unes facultats sorprenents en contínua 
millora, algunes de les raons per les quals se li ha atorgat 
el “Giradillo” a la “Artista Revelació” de la “XIX Biennal de 
Flamenc” de Sevilla.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



Dimecres 21 de febrer
a les 20 h
Preu: Gratuït

MÚSICA

Conferència
“Situació actual del flamenco a Madrid”
Carlos Martin Ballester i Alberto Martínez de la Plaza

Carlos Martin Ballester, porta més de vint anys col·leccionant 
veus i música en un ‘bagul del tresor’ en què s’entrellacen 
1.500 cilindres de fonògraf i 100.000 discos de pissarra.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



Divendres 23 de febrer
a les 20.30 h
Preu: 3 €

FragMenTS 
Cabaret escènic 

FragMenTs, el Cabaret Escènic de la Sala
Sandaru, et convida novament a viure el teatre,
la dansa, la música, la màgia i el circ en una
experiència única i irrepetible.
Al Sandaru ens agraden les arts escèniques
i aquesta és la nostra ocasió anual per
compartir amb tu aquesta passió. Una vetllada
cabaretera i gamberra que organitzarem
amb la col·laboració de creadores i creadors de
totes les disciplines escèniques.

ARTS ESCÈNIQUES



Dissabte 24 de febrer
a les 20 h
Preu: Taquilla inversa amb caràcter benèfic

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta

“Everyman” (A-moralidad teatral)
Cia. Monamú

Everyman, obra inspirada en un còdex medieval 
del mateix nom, que reuneix a cinc personatges 
+ un en un hotel de mala mort, qui sap si 
casualment...
Caricatura de tots aquells que obliden la raó de la 
seva existència, creient tenir el control de les seves 
vides fent-se forts en les seves pròpies febleses.
Res del que veureu aquest vespre tindrà sentit, si 
no sentiu que teniu tot allò que podeu demanar, 
si no esteu en harmonia perfecte ,si no penseu 
que no hi ha res que la medicina no pugui fer avui 
dia, si no sou capaços de tatuar-vos una flor quan 
sortiu del teatre o per què no, de fer tremolar al 
vostre veí només amb la vostra presència.

Direcció i adaptació
Montse Serramià
Interpretació
Matuca Villavicencio
Núria Lladó
Marta Puchal
Anna Velarde
Óscar G.G.
Patricia Duran
Escenografia
Eli March
Col.laboració especial 
Pilar Herrero



Dijous 1 de març
a les 20 h
Preu: Gratuït

MÚSICA

Conferència
“L’aparició de la música flamenca a les partitures”
Guillermo Castro Buendía

Doctor en Història de l’Art a l’any 2014 amb la tesi «Formació 
Musical del Cante Flamenc. Al voltant de la figura de Silverio 
Franconetti (1830-1889) »i titulat superior en l’especialitat de 
guitarra clàssica a l’any 2001, s’ha interessat especialment per 
la música espanyola del segle XX, la música contemporània 
i el Flamenco.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



Diumenge 4 de març
a les 11.30 h
Preu: Gratuït*

ARTS ESCÈNIQUES

Petit Sandaru
El bosc com balla
Cia. Cal Teatre

No tothom sap que la música va 
néixer als boscos. Quan una dona 
estava a punt de donar a llum
s’hi endinsava per trobar l’arbre que 
guardava la cançó del seu fill. 
En Lukas, un nen que viu enmig del 
bosc amb la seva mare, descobreix 
que ell no té cançó i creu que per 
això les coses mai li surten bé.
Un dia, perdut enmig del bosc, troba 
al peu d’un gran arbre una flauta 
que conté la seva cançó i que
li dóna el poder de comunicar-se 
amb els arbres.

Cicle Petit Sandaru
“Petits Crítics” 

Ja és arxiconegut que aquí 
al Sandaru els nens i nenes 
sou uns grans entesos en 

teatre i que us agraden els 
bons espectacles! En Feliu 

Filaprim aspira a ser un 
gran crític i programador 

teatral, el seu somni és vi-
atjar a Broadway i arribar a 
viure del món de la faràn-

dula. Per aquest motiu 
ha vingut fins al Sandaru, 
necessita la vostra ajuda 
per demostrar que és un 

bon crític de teatre!

Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL



Dimarts 6 de març
a les 20 h (espectacle a les 20.30 h)
Preu especial Sandaru: 10€ (entrades limitades)

ARTS ESCÈNIQUES

Sandaru va al teatre
Anem al Poliorama a veure l’espectacle

“La maternitat d’Elna” a partir de l’obra 

d’Assumpta Montellà

La Maternitat d’Elna parla d’uns fets històrics que tenen lloc 
al final de la Guerra Civil. A mida que l’exèrcit republicà es 
retira davant de l’última embranzida de l’exèrcit franquista, 
comença l’exili de centenars de milers de persones. El 
moment més greu es produeix el gener de 1939, quan gairebé 
mig milió de persones van fugir a França. És així com comença, 
per a molts, el drama de l’exili als camps de concentració 
francesos com el d’Argelers.

Un cant a l’esperança de la humanitat i la cooperació entre 
pobles, sense especificació de sexe, nacionalitat, raça, 
ideologia o religió.

Cal reserva prèvia via info@ccparcsandaru.cat 
abans del 28 de febrer



Divendres 9 de març
a les 20.30 h
Preu: 5 €

ARTS ESCÈNIQUES

Kinètic presenta

Mort a les cunetes
a partir del llibre, del mateix títol, d’Albert Fàbrega

El llibre és un treball d’investigació minuciós sobre “Els Fets 
de Súria o la Fossa de Can Massana”: l’afusellament de vuit 
republicans, civils, que van ser trets a mitjanit de la presó de 
Manresa i la fuga d’un novè que ho va poder explicar. La fossa 
encara no ha estat localitzada.

El muntatge, de creació pròpia de petit format, pretén ser un 
reconeixement moral i públic a aquestes vuit persones que 
van morir per les seves idees. I alhora, un homenatge a totes 
les víctimes de la repressió franquista.

Direcció
David Pintó
Actor
Joan Valentí “Nan” 
Vestuari 
Espai escènic
 Albert Pascual “Pasku”



veu, flauta nativa lakota, 
bol tibetà, sànsula, tambor 
oceànic i pal de pluja
Tànit Navarro 
veu, guitarra i xilòfon
Rusó Sala

Dissabte 10 de març
a les 12 h  
Preu: 4 €

MÚSICA

En Concert Familiar presenta

9 Lunas de Tànit Navarro
Dins del Cicle de la dona

Nueve Lunas és una experiència musical 
per a tots els públics amb cants i músiques 
de composició pròpia que conviden 
a viatjar pels moments que transitem 
durant l’embaràs i la maternitat.

9 cançons, una per cada lluna, que 
naveguen entre ritmes mediterranis i 
llatinoamericans encarnats pels sons i les 
veus de Tànit Navarro i Rusó Sala.



Dijous 15 de març
a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

MÚSICA

Dijous Flamencs
Fernando Romero, Miguel Ortega i Manolo Herrera
Dins el cicle de Dansa Quinzena metropolitana

Coreògraf i mestre de flamenc. Nascut a Sevilla, inicia els 
seus estudis a l’acadèmia de ball del professor i coreògraf 
Manolo Marín, on continua llargs anys de la seva carrera. Es 
forma també amb professors com: Manolete, Iro, Güito, José 
Antonio, Mestre Granero, etc ... La seva formació continua en 
dansa contemporània amb mestres com: Carl Paris, Armgard 
von Baredeleben, Luque Tagua, Manuela Nogales.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



Veu i guitarra 
Enric Montefusco
Teclats i acordió 
Pere Jou

Divendres 16 de març
a les 20.30 h  
Preu: Gratuït*

MÚSICA

En Concert presenta

Enric Montefusco

Meridiana, un carrer que està fet de records. 
Un carrer que Enric Montefusco passeja per fer 
memòria de qui volien que fos i qui volia ser ell. 
Un passeig que el porta fins a llocs comuns que 
va decidir evitar, esquivar, vorejar... però que, 
fins i tot així, l’han fet com és.

Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL



Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dijous 22 de març
a les 20 h
Preu: Gratuït*

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta

Ragazzo
de Lali Álvarez

Europa, estiu de 2001. La ciutat del Ragazzo viu la restricció 
de drets socials més gran que ha viscut el continent des de la 
Segona Guerra Mundial. 30.000 policies patrullen els carrers 
i no permeten l’entrada a la Zona Rossa, el lloc on els líders 
mundials del G8 estan realitzant una cimera. Ragazzo participa 
al Fòrum Social Mundial que també s’ha instal·lat a la ciutat i 
on més de mig milió de persones discuteixen com seria aquest 
“altre món possible”. Dedicat a la memòria de Carlo Giuliani, 
assassinat a Gènova el 20 de juliol de 2001.

Autora
Direcció
Lali Àlvarez Garriga
Intèrprets
Oriol Pla
Música
Pau Matas
Il·luminació
Núria Solina



Centre Cívic Parc Sandaru 

Petit Sandaru
Cicle d’espectacles 
familiars
“PETITS CRÍTICS”
D‘octubre del 2017 a abril del 2018

Animació prèvia abans de cada 
espectacle a càrrec de

Espectacles recomanats a partir de 4 anys

Diumenge 8 d’octubre a les 11.30
La gallina dels ous d’or

Cia. Zum Zum Teatre
Preu: 4€ + La vostra crítica

Diumenge 14 de gener a les 11.30
Almazuela

Cia. Roberto G. Alonso
Preu: 4€ + La vostra crítica

Diumenge 3 de desembre a les 11.30
Dins la panxa del llop

Cia. De_paper
Preu: 4€ + La vostra crítica

Diumenge 4 de febrer 
1r torn a les 17h i 2n torn a les 19h

Libèl.lula
Cia. Toti Toronell

Espectacles GRATUÏTS 
inclosos dins del programa BCN DISTRICTE CULTURAL

Diumenge 4 de març a les 11.30
El bosc com balla

Cia. Cal Teatre
Espectacles GRATUÏTS 

inclosos dins del programa BCN DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 18 de novembre a les 17.30
Safari

Cia. La Baldufa
Preu: 4€ + La vostra crítica

Dissabte 14 d’abril a les 17.30
Reggae per xics

The Penguins
Espectacles GRATUÏTS 

inclosos dins del programa BCN DISTRICTE CULTURAL

Espectacle a l’exterior 

lloc: ctra. antiga de 

mataró s/n

(entre sardenya i marina)



La Sala Sandaru és la sala principal del Centre Cívic Parc Sandaru i 
porta el nom dels refrescos de l’Organització D, empresa que tenia 
les seves instal·lacions on ara hi ha el centre cívic. 
SANDARU era el refresc estrella dels anys seixanta: fresc, natural, 
original, per a grans, joves i nens. 
La Sala Sandaru s’aferra a aquestes característiques per no perdre 
mai l’autenticitat amb la qual sempre s’ha caracteritzat. En aquesta 
sala s’hi realitzen tot tipus d’activitats culturals: espectacles d’arts 
escèniques, concerts, conferències, presentacions, projeccions de 
documentals i altres activitats.

A la Sala Sandaru ens agraden les arts escèniques 
contemporànies, la música, els documentals, els cinefòrums 
i els espectacles familiars, treballem a diari per oferir-te una 
programació variada  estable i de qualitat

SALA SANDARU

Centre Cívic Parc Sandaru 

Petit Sandaru
Cicle d’espectacles 
familiars
“PETITS CRÍTICS”
D‘octubre del 2017 a abril del 2018

Animació prèvia abans de cada 
espectacle a càrrec de

Espectacles recomanats a partir de 4 anys

Diumenge 8 d’octubre a les 11.30
La gallina dels ous d’or

Cia. Zum Zum Teatre
Preu: 4€ + La vostra crítica

Diumenge 14 de gener a les 11.30
Almazuela

Cia. Roberto G. Alonso
Preu: 4€ + La vostra crítica

Diumenge 3 de desembre a les 11.30
Dins la panxa del llop

Cia. De_paper
Preu: 4€ + La vostra crítica

Diumenge 4 de febrer 
1r torn a les 17h i 2n torn a les 19h

Libèl.lula
Cia. Toti Toronell

Espectacles GRATUÏTS 
inclosos dins del programa BCN DISTRICTE CULTURAL

Diumenge 4 de març a les 11.30
El bosc com balla

Cia. Cal Teatre
Espectacles GRATUÏTS 

inclosos dins del programa BCN DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 18 de novembre a les 17.30
Safari

Cia. La Baldufa
Preu: 4€ + La vostra crítica

Dissabte 14 d’abril a les 17.30
Reggae per xics

The Penguins
Espectacles GRATUÏTS 

inclosos dins del programa BCN DISTRICTE CULTURAL

Espectacle a l’exterior 

lloc: ctra. antiga de 

mataró s/n

(entre sardenya i marina)



Buenaventura Muñoz, 21
(cantonada Nàpols) 08018

93 309 06 35
dilluns a divendres 8h a 22h

dissabtes 10h a 14h
info@ccparcsandaru.cat

ccparcsandaru.cat
twitter.com/parcsandaru

facebook.com/ccparcsandaru


