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UNA NIT DE TEATRE:

Divendres dia 13 d’abril a les 10 del vespre, al teatre Condal de Barcelona

Òscar. Una maleta, dues maletes, tres maletes
Preu platea: socis 22 Euros
No socis: 23 Euros
Preu taquilla: 27 Euros (platea)
Sortida amb tren a les 9 del vespre (tren i
metro no inclòs en el preu)
Director: Abel Folk
Intèrpret/s: Joan Pera, Lloll Beltran,
Mont Plans, Miquel Sitjar, Mireia Aixalà,
Eva de Luis, Damià Plensa, Anna Azcona,
Aliou Danfa
Autor: Claude Magnier

Sinopsi: El senyor Costabella és un empresari ric que viu sense problemes amb la seva dona i la seva
filla. A casa tot marxa a la perfecció. Bruno és el seu entrenador físic, amb més força que intel·ligència, i
s'encarrega de mantenir-lo en bona forma; l'Enriqueta s'encarrega del servei de la casa i l’Òscar és el
seu fidel xofer personal. Però aquesta estabilitat es veurà importunada pel seu col·laborador i home de
confiança, l’Àngel, que irromp a casa seva a primera hora del matí per a exigir-li que li pugi el sou per a
poder demanar la mà a la seva novia. La situació es torna més i més caòtica, sobretot quan Costabella
descobreix que la noia amb la qual vol casar-se és la seva pròpia filla i que a més l’Àngel l'ha estafat
amb un tripijoc a les balances de l'empresa.

Nota: Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida del tren.

EXCURSIÓ CULTURAL AL DELTA DE L’EBRE

Diumenge, 22 d’abril del 2007
Preu: socis 33€ / No socis 35€ / inclou:
Viatge amb autocar i “golondrina”, dinar, visites guiades i entrada a l’Eco-museu

Itinerari: Sortida amb autocar a TRES QUARTS DE VUIT del matí, de davant de l’estació del
carrilet, direcció a Tarragona, parant per esmorzar (a càrrec de cadascú). Després d’esmorzar
anirem cap a Deltebre on recollirem el guia que ens acompanyarà a visitar l’Eco-Museu de
l’Ebre i durant tot el viatge per les llacunes i d’altres espais naturals.
A l’hora del dinar ens traslladarem al restaurant per fer un excel·lent àpat, típic del delta amb
paella d’arròs inclosa. Per la tarda farem un viatge en “golondrina” per veure l’illa de Buda i la
desembocadura del riu. Després tornarem cap a Sant Boi, per arribar prop de les 8 del vespre.
Nota: Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Els seients de l'autocar seran escollits per rigorós ordre d'inscripció.
Per a inscripcions i pagaments: Llibreria Isart (plaça Presas)

