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L’Auditori de Cornellà rep aquest dissabte, 10 d’abril a Sau30 
en concert amb poques localitats ja a la venda 
  

Clara Segura i Bruno Oro ens visiten aquest diumenge per protagonitzar Cobertura que ha 
penjat el cartell d’entrades exhaurides 
 

 

L’Auditori de Cornellà reprèn la seva activitat després del parèntesi de Setmana Santa i ho fa 

amb èxit de públic, complint les restriccions del 50% de l’aforament permès. Dissabte, 10 d’abril 

aixecarem el teló a les vuit del vespre per rebre els components de Sau30 en el marc de la seva 

gira 2021.Durant l’estiu de 2020, Sau30, va enregistrar una pel·lícula – documental a 

l’Observatori Astronòmic d’Albanyà, on va interpretar íntegrament l’àlbum ‘Quina nit’ i altres 

cançons del grup. Ara, després d’un any de silenci, Sau30 torna als escenaris amb un nou 

espectacle: ‘Quina nit-Quina lluna’, on ens ofereixen totes les cançons del disc ‘Quina nit’, 

juntament amb d’altres clàssics de la banda. Tota una posada en escena amb l’ajuda de les 

imatges astronòmiques, cedides per l’Observatori Astronòmic d’Albanyà, portarà al públic a un 

emocionant viatge per l’univers Sau, amb la lluna com a protagonista. Queden poques entrades 

a la venda i es poden adquirir amb interessants descomptes de forma anticipada a 

www.auditoricornella.com.  

 

Diumenge, a les 19h podrem gaudir amb la professionalitat de Clara Segura i Bruno Oro, 

protagonistes de Cobertura que pugen a l’escenari per fer-nos riure interpretant múltiples 

personatges en to de comèdia. Una història hilarant i tendre sobre l’amor, el desamor, l’èxit i el 

fracàs. La parella artística de “Vinagre”, la sèrie de TV3 més vista a les xarxes deu anys després 

de la seva estrena, es fica a la pell d’innumerables personatges en aquesta obra que gira entorn 

del món del cinema i de com les noves tecnologies afecten a les relacions humanes. Entre els 

personatges que interpreta la parella no hi faltaran alguns homenatges a la sèrie Vinagre, com 

les caixeres del supermercat Yeni i Eli. Una obra que inclou al públic en l’espai escènic com a 

protagonista actiu de la trama. 
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Regal de dos packs de dues entrades per SUU a Instagram 

 

I també aquest mes d’abril tindrem l’oportunitat de gaudir d’una de les veus més populars i més 

seguides del panorama musical actual. El dissabte, 17 d’abril serà el torn de Suu en concert en el 

marc de la seva Gira Ventura.  

 

L’èxit assolit s’explica per la seva naturalitat, pel seu particular timbre de veu i pel seu do innat 

per a la composició. El pop festiu de Suu, que a vegades abraça el reggae, l’ska i el calypso, en 

aquest últim treball evoluciona a noves dimensions a càrrec del reconegut productor Carlos 

Sadness. 

 

L’Auditori llança del 8 al 14 d’abril un concurs adreçat als instagramers que segueixin el perfil 

@auditcornella per regalar dos packs de dues entrades per al concert de la Suu. Només hauran 

de donar a ‘m’agrada’ al post corresponent, etiquetar a un amic o amiga en la publicació dient 

que volen anar al concert. El dia 14 es farà el sorteig corresponent per conèixer els guanyadors.  

 

Recordem que L’Auditori ha dissenyat una variada programació que està rebent una molt bona 

acollida per part del públic. L’equipament s’ha adaptat a les circumstàncies complint totes les 

mesures de seguretat: diferents accessos per l’entrada i sortida de públic, higiene i prevenció, 

s’han habilitat circuits de mobilitat per a l’espectador un cop dins de l’equipament, incorporació 

d’un sistema d’ionització bipolar de l’aire que facilita la seva renovació en l’interior, etc. El públic 

ha agraït les mesures i en les enquestes realitzades es detecta un alt grau de satisfacció que es 

tradueix en les bones xifres d’assistència i de venda d’entrades.   

 

 

 

 

Cornellà de Llobregat, 7 d’abril 2021 


