
SÍNDROME DE GEL
Dissabte 24 de setembre - 21 h

Teatre Lliure

PROGRAMACIÓ

2022
Setembre – Desembre

Amb el suport de:

Organitza: Segueix-nos:

Ajuntament de Berga

@ajuntamentberga

@AjuntamentBerga

www.ajberga.cat

L’organització es reserva el dret de 
modificar o cancel·lar qualsevol de 

les activitats previstes.

Venda d’entrades:
Per internet:  www.ticketara.com
Taquilla: 1 hora abans de la funció
Més informació: cultura@ajberga.cat

Més informació, venda d’entrades o inscripció 
segons s’indiqui en el material de difusió 

específic de l’entitat organitzadora. 

*

AGRUPACIÓ TEATRAL

SINOPSI
El Teatre Lliure proposa una obra sobre migració i malaltia: la violència del 
desarrelament. 
Fugint de la guerra de l’Iraq, l’Eman i les seves dues filles van arribar fa uns anys 
a Suècia. Avui han rebut una carta oficial que diu que els neguen el permís de 
residència. Aquesta obra amb esperit de denúncia forma part de la Perspectiva 
social, un pack d’activitats culturals i educatives de voluntat crítica i reflexiva 
que el Teatre Lliure i la Diputació de Barcelona apropen a municipis de la 
demarcació a través del programa pilot Lliure al territori.

COSMOS ,  ACTIVITAT PRÈVIA
Sala Casino - 18 h
Cosmos, que etimològicament remet tant a univers com a ordre, és un espai 
virtual que reuneix tota la informació que contextualitza l’entorn artístic i 
dramatúrgic d’una obra. A partir d’aquest material i amb l’acompanyament d’en 
Joan Carlos Olivares, membre de l’equip de recerca i continguts del Teatre Lliure 
s’obrirà una sessió de reflexió sobre Síndrome de gel.

1 h 45 min
Català
Públic jove i adult
10 € anticipada 
13 € taquilla

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Mohamad Bitari 
i Clàudia Cedó
Direcció i idea: Xicu Masó
Interpretació: Sílvia Albert 
Sopale, Muntsa Alcañiz, Judit 
Farrés, Asma Ismail, Carles 
Martínez, Roc Martínez, 
Ramon Micó, Jana Punsola i 
Manar Taljo.
Espai escènic i il·luminació: 
Laura Clos ‘Closca’
So i vídeo: Joan Gorro
Producció: Teatre Lliure

TEATRE


