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Bon teatre amb Slow Love i gala benèfica ‘Ballem per Ucraïna’, 
protagonistes del cap de setmana a L’Auditori de Cornellà 
 
L’Auditori de Cornellà prepara un cap de setmana a ple rendiment. Dissabte, 2 d’abril és el torn 

del bon teatre amb la representació de Slow Love a càrrec del Col·lectiu Teatre Cornellà i 

diumenge, 3 d’abril a les 18h, tots podrem gaudir de la gala benèfica ‘Ballem per Ucraïna”, un 

espectacle de dansa amb l’objectiu de recaptar fons gràcies a la venda d’entrades i a través de 

donatius de la Fila 0 que es destinaran a l’ajuda del poble ucraïnès a través de Creu Roja.  

 

Slow Love, una comèdia trepidant emmarcada en el projecte ‘Emergents’ 

Per passar una bona estona amb una comèdia divertida i trepidant, Slow Love és la proposta 

ideal. Miquel Andrés, Xavier Hernández, Anna Viñallonga i Laura Relats donen vida als 

personatges d'aquesta obra de teatre del Col·lectiu Teatre Cornellà. 

 

Una jove parella de científics està a punt de dur a terme un dels més grans descobriments 

biomèdics dels últims temps. Les seves investigacions sobre metabolisme cel·lular poden ser 

claus per millorar la vida de moltes persones. Els assaigs clínics en el laboratori són 

esperançadors, però cal avançar fases ràpidament si volen aconseguir notorietat entre la 

comunitat científica. On és el límit? Fins on arribarà el risc? 

 

Slow love, una comèdia sobre la velocitat de la vida, l'ambició, l'anhel d'èxit per sobre de raons 

morals, però sobretot, una comèdia sobre l'amor i la recerca de la felicitat. Aquest espectacle 

s'emmarca dins el projecte "Emergents" que L'Auditori de Cornellà engega aquest 2022 i que té 

com a objectiu donar oportunitat  a joves talents i promeses, artistes pre-professionals, 

estudiants de grau superior d'arts escèniques o artistes que presentin una proposta artística de 

qualitat i siguin triats per formar part de la programació de L'Auditori. 
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Dansa de primer nivell amb BCN City Ballet i Barcelona Dance Center 

Diumenge esperem omplir L’Auditori amb la gala ‘Ballem per Ucraïna’.El preu de l’entrada són 

10€ i la recaptació íntegra serà per a la Creu Roja que la destinarà a l'ajuda del poble d'Ucraïna. 

La Fundación de Fomento Europeo, organitza l’espectacle de dansa clàssica i neoclàssica amb 

el Reial Cercle Artístic i Gram Wilhelm i que anirà a càrrec de BCN City Ballet i Barcelona Dance 

Center amb la col·laboració de L’Auditori de Cornellà i l’Ajuntament de Cornellà.  

 

Són moments crítics pel poble ucraïnès i necessiten tota l’ajuda possible. Amb aquesta iniciativa 

es donarà l’oportunitat al públic de demostrar la seva solidaritat, alhora que gaudirà d’un 

espectacle de dansa de primer nivell sota la direcció de Georgina Rigola, amb els coreògrafs 

Carlos Bonilla, Marcelo Saez i Richard D’Alton i els mestres Elisabet Pérez i Leandro P. 

Sanabria. A l’escenari de L’Auditori es podrà veure un  espectacle de dansa amb un llenguatge 

modern i jove destinat a un públic ampli. Sobre l'escenari tindrem noves creacions 

coreogràfiques amb unes altres ja existents que permeten als artistes expressar el seu talent, 

amb peces grupals, pas a dos i sols, i projeccions de vídeos de ballarins de primer nivell mundial 

que es sumen a aquesta iniciativa.  

 

L’acte ha estat inclòs dins la programació Hivern-Primavera de L’Auditori de Cornellà que 

col·labora amb la gala benèfica, esperant poder omplir tota la platea de solidaritat per a una bona 

causa. Tant la venda d’entrades com la col·laboració a través de la Fila 0 es poden fer al web de 

L’Auditori: www.auditoricornella.com .  
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