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El diumenge 23 de maig  
aniré a veure l’obra Mare de sucre  
a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. 
Aquest teatre també es diu TNC.

Serà una funció relaxada  
perquè pugui gaudir de l’obra amb tranquil·litat. 
Aquesta funció forma part del Festival Simbiòtic,  
el primer festival d’arts escèniques accessibles.

A la funció relaxada hi haurà diverses mesures  
d’accessibilitat:

 ❙ Bucle magnètic

 ❙ Lectura fàcil

 ❙ Espai per a la relaxació 

 ❙ Visita prèvia a l’espai escènic, a les 17:00 h  

Quan compris l’entrada  
hauràs de dir si necessites alguna mesura d’accessibilitat.
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On és el Teatre?

El TNC és a la plaça de les Arts, a Barcelona.

És un teatre en forma de teatre grec  
amb columnes molt altes als costats  
i una gran escala a l’entrada principal.

Com hi pots anar?

Hi pots anar en cotxe, en metro, en bus i en tramvia. 

L’obra comença a les 18:00 h. 

Per evitar que tothom arribi al Teatre de cop,  
a les entrades hi diu l’hora recomanada d’arribada.

Consulta a la teva entrada l’hora a la qual has d’arribar al Teatre.
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On pots comprar les entrades?

Les entrades es poden comprar  
a través de la pàgina web del TNC. 

Si sou una entitat registrada a Apropa Cultura,  
podeu reservar les entrades  
a través de la seva pàgina web.

Si sou un grup, podeu reservar-les  
a través del correu electrònic: grups@tnc.cat 
o trucant al telèfon 93 306 57 00.

https://entrades.tnc.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_id=2192&idioma=CA&_ga=2.247089860.1905118709.1618509496-1962034615.1578506668
https://www.apropacultura.cat/ca
mailto:grups%40tnc.cat?subject=
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Com són les entrades?

Aquesta temporada totes les entrades són digitals. 

Quan compres les entrades,  
reps un missatge per imprimir-les  
o descarregar-les en el teu telèfon mòbil.

Les entrades que imprimeixes són així: 

Les entrades que descarregues en el teu mòbil són així: 
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La Sala Tallers

La Sala Tallers és una sala del TNC  
on es fan espectacles i obres de teatre.

L’entrada a la Sala Tallers és pel carrer Padilla, 146,  
cantonada amb el carrer Ribes. 
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Des de l’entrada principal del TNC,  
s’hi arriba pel carrer Padilla.
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La Sala Tallers està indicada amb una banderola  
de color verd.
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Un cop entres per la porta metàl·lica del carrer,  
has de pujar unes escales.  
Al final hi ha la porta d’entrada al vestíbul de la Sala Tallers. 
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Si vas en cadira de rodes,  
has d’entrar pel carrer tècnic,  
tal com està marcat en el mapa. 

Allà, a la porta metàl·lica de color verd,  
hi haurà personal del Festival i del Teatre  
que t’acompanyaran fins al vestíbul de la Sala Tallers. 

Carrer tècnic
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El vestíbul de la Sala Tallers 

Quan entris al vestíbul  
hauràs de fregar les sabates a l’estora per desinfectar-les  
i netejar-te les mans amb gel del dispensador.

El vestíbul pot ser una mica sorollós  
perquè la gent espera per entrar a la Sala.
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Els lavabos 

Si has d’anar al lavabo,  
al vestíbul i a la platea de la Sala Tallers hi ha lavabos adaptats. 

Caldrà que et fixis en els rètols informatius com aquests:
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La platea

Quan entris a la Sala hauràs de buscar el teu seient a la platea. 

A la teva entrada hi ha apuntat el número de fila  
i el número de seient on has de seure. 

Si ho necessites, una persona del Festival o del Teatre t’ajudarà.

Cada seient té el número indicat així:
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Per garantir les mesures de seguretat  
cal deixar una butaca buida entre cada persona. 

Les butaques on no pots asseure’t  
tenen uns rètols vermells com aquests: 

Hi ha espai reservat per a persones  
que van en cadira de rodes. 

Si necessites un espai, demana-ho al personal del Teatre.
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L’escenari

Des de la platea, l’escenari es veu així:

Durant l’obra hi haurà les actrius i els actors i el decorat.
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La llum i el so 

Quan comenci l’obra s’il·luminaran els focus de l’escenari. 
Els focus del Teatre són com aquests:

Pels altaveus sentiràs el so i els efectes especials.  
Els altaveus del Teatre són així: 

Abaixarem la il·luminació, els efectes especials i el so  
perquè no et molestin el so ni la llum.
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La visita prèvia a l’espai escènic

A les 17.00 h, una hora abans que comenci l’obra,   
podràs visitar l’escenari i el decorat.  

També hi haurà una maqueta de l’espectacle,  
que podràs veure i tocar.

Aquesta visita durarà 30 minuts.

La maqueta de l’espectacle és així:

L’espai relaxat

Si durant l’obra sents ansietat o nervis,  
al vestíbul de la Sala Tallers  
hi haurà un espai acollidor i relaxat  
per poder veure l’obra.  

Si necessites sortir de la Sala,  
cal que aixequis el braç i esperis al teu seient  
fins que una persona del Teatre o del Festival  
t’acompanyi a l’espai relaxat.
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L’obra

En aquesta obra de teatre hi ha 7 personatges. 
La protagonista es diu Cloe. 
La Cloe té 27 anys, discapacitat intel·lectual i vol ser mare. 
Però la família i la gent de la fundació on viu  
no la comprenen i no li donen suport.  
La Cloe lluitarà pels seus drets:  
per quedar-se embarassada i tenir un fill. 

Però la Cloe també dubtarà d’ella mateixa  
i es preguntarà: Seria una bona mare?  
Com ha de ser una bona mare i un bon pare?  
Les persones amb discapacitat poden ser mares?

Les actrius i els actors han assajat molt perquè l’obra surti bé:
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(Fotos de l’assaig: Clàudia Barberà)
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Les actrius i els actors

Aquests són els personatges que surten a l’obra,  
i les actrius i els actors que els interpreten:

La Cloe és la protagonista.  
És una noia de 27 anys  
que vol ser mare.

Interpretada per Andrea Álvarez.

L’Albert és el director  
de la Fundació Roure,  
on viu i treballa la Cloe.

Interpretat per Ivan Benet.
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La Cristina és amiga de la Cloe  
i companya de llar.

Interpretada per Mercè Méndez. 

La Consuelo és companya  
de llar de la Cloe.

Interpretada per Judit Pardàs.

En Marc és company de llar  
de la Cloe.

Interpretat per Marc Buxaderas.
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La Maria és educadora social  
a la Fundació Roure,  
on viu i treballa la Cloe.

Interpretada per Maria Rodríguez. 

La Teresa és la mare de la Cloe.

Interpretada per Teresa Urroz.
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Després de l’obra

Quan s’acabi l’obra,  
les actrius i els actors sortiran en fila a saludar el públic.   
El públic els aplaudirà. 
Si els aplaudiments són molt forts,  
et pots tapar les orelles o sortir al vestíbul. 

Des del vestíbul podràs sortir al carrer. 
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Esperem que gaudeixis de l’obra!

Si tens qualsevol dubte  
pots posar-te en contacte  
amb el Festival Simbiòtic   
escrivint-nos al correu electrònic: 

simbioticpublics@gmail.com

mailto:simbioticpublics%40gmail.com?subject=


Aquesta primavera Festival Simbiòtic  
impulsa un circuit de teatre accessible

amb el Teatre Tantarantana,  
La Villarroel i el Teatre Nacional de Catalunya

Només és teatre si és per tothom

Festival Simbiòtic és una iniciativa de We Act Assoc

En col·laboració amb: 

Teatre Tantarantana, La Villarroel  
i Teatre Nacional de Catalunya

Amb el suport de: 

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB),  
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC),  
Instituto Nacional de las Artes Escénicas  
y de la Música (INAEM),  
BIT Habitat i la Xarxa d’Ateneus de Fabricació

Més informació: www.festivalsimbiotic.es

 @simbioticfest

 @simbioticfest

 @festivalsimbiotic Programa en Lectura Fàcil

http://www.festivalsimbiotic.es
https://es-es.facebook.com/SimbioticFest/?hc_location=ufi
https://twitter.com/simbioticfest?lang=en
https://www.instagram.com/festivalsimbiotic/
https://www.lecturafacil.net/
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