


Temes tractats 

Bon Appetit" parla del treball en equip, de la importància de saber demanar 

ajuda, el bullying i el reciclatge. 

Sinopsi 
            

    El Restaurant del Chef Gregory s’ha convertit en un caos. Ningú 
controla com abans els fogons d’aquesta cuina i els clients troben 
a faltar el famós Pollastre a la Gregory. Sembla que tot està en 
mans de la Rateta Renné i el despistat Dimitri. Aconseguiran salvar 
el restaurant?  
  

L’espectacle 
         

      "Bon Appetit" aposta per una comèdia familiar que parla d'uns valors 
fonamentals en la convivència, representats de la manera més 
dinàmica i visual possible. Els espectadors viuran la bogeria 
d'aquest restaurant on trobaran personatges reals, projeccions amb 
personatges virtuals, titelles i un clímax ple de fantasia. L'obra és 
un regal a la vida, on es recalca que amb diversió i educació es pot 
arribar fins on un vulgui. 



Fitxa 

Companyia: Cia Spectacular 

Direcció Artística: Jordi Castejón  

Escenografía: Cia Spectacular 

Vestuari: MªRosa Baulas  

Iluminació i Tècnic: Fran Agramunt 

Diseny Gràfic i Audiovisuals: Visual Group Films 

Veu en off: Lola Sans 

Actors:     Sergio Barnés 

                Mª Rosa Reverter  

                Jordi Castejón 

Escenografía 

 



 

Requisits Tècnics 
Espai de 4 x 4 metres 

Equip de so I llum 

 

· A càrrec de la companyia: 

Focus caps mòbils 

Microfonia 

Projector i pantalla projecció  

Màquina de fum 

Màquina Confetti  

Altre informació  

· Duració aproximada 50 minuts.    

· Vídeo promocional:  

https://www.youtube.com/watch?v=KmFifQADujA


Trajectòria Companyia 

Cia Spectacular neix quan tres professors de l'Ateneu de les Arts de Viladecans 

s'uneixen com a companyia teatral. Procedents del món audiovisual i teatral, en 

el seu últim espectacle, "Bon Appetit", uneixen el teatre amb la interacció de 

projeccions i elements audiovisuals. Actuen a l’Aquitània Teatre de Barcelona 

durant els cap de setmana d’octubre 2020. 

La seva primera obra teatral, "Bababoom", va ser una comèdia al més pur estil 

"vodevil". Comencen a fer representacions per Centres Cívics del Baix Llobregat i 

Barcelona. Finalment, entren dins del Cicle teatral en els teatres Espai Maragall 

de Gavà, ATRIUM de Viladecans, on esgoten entrades i programats de manera 

estable en la primavera de 2017 al Teatreneu (Barcelona). 

L'any 2018 estrenen dos nous projectes, una nova comèdia amb tocs burlescos 

anomenada "Lolando", on es trenquen els estereotips. I d'altra banda, creen el 

Festival de Cinema Interactiu Gavà Dates. Un festival on fusiona cinema, teatre, 

música i espectacle.  

Així mateix, durant la primavera de 2020 estrenen la sèrie còmica a Instagram, 

"Baby Sisters", sèrie que els porta a fer animacions a actes festius de la cuitat de 

Gavà i com animadors diaris del Fitag (Festival Internacional de Teatre Amateur 

de Girona) 2020. 

Realitzen el suport audiovisual dels espectacles de companyia “La Roda 

Produccions” i “Hitchcock La Comèdia” de Mònica Pérez Bázquez. 

Contacte 
Jordi Castejón 660.609.945 -  ciaspectacular@gmail.com 

Sergio Barnés 678.034.972 ciaspectacular@gmail.com 

      @ciaspectacular 
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