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Vols fer de detectiu?

Participaràs en un microteatre de misteri on cada personatge explicarà la seva 
versió  dels fets. En finalitzar les intervencions, seràs tu el detectiu           que 
interrogui als personatges. Observa i escolta amb molta atenció cada paraula, 

respecta les normes del joc, seràs el millor detectiu.

Podràs resoldre el misteri?

L’activitat es realitza gràcies al grup Barcelona Misteriosa amb la coordinació 
de l’Esther Gómez, detectiu, en Joan Proubasta President Honorari del 
Circulo Holmes, recopilador d’una de les més grans col·leccions del món 
sobre Sherlock Holmes, que es pot visitar a la Biblioteca Pública Arús i 

Jaume Gabaldà secretari de Circulo Holmes. Juntament amb ells, Àngels 
Rochel, Carme Roger, Mapi Travessa, Manel Mor i Charo Méndez com a 

repartiment teatral.

Segueixi les instruccions del personal i pregunti si necessita 
qualsevol aclariment.

Prengui's la temperatura abans d'assistir, si presenta febre, tos, 
dificultat en respirar, etc. quedi's a casa i comuniqui-ho al centre.

Mantingui la distància interpersonal d’1,5 metres. Eviti el 
contacte físic sempre que sigui possible.

Ús obligatori de mascareta durant tota l'estada i durada de l'obra. 

Si tus o esternuda, cobreixi's la boca amb l'angle intern del colze o 
amb un mocador d'un sol ús.

Eviti tocar mobiliari, baranes, etc., així com tocar-se els ulls, nas 
o boca.

Es recomana romandre en la seva localitat durant tota la 
representació.

L'aforament és limitat, per a assegurar la  distància mínima amb 
altres assistents.

Respecti itineraris d'entrada i sortida, havent d'abandonar la sala 
d'una forma ordenada. 

L'organització es reserva tots els drets d'imatge i de propietat 
intel·lectual de l'espectacle. 

Si detectem qualsevol persona amb possibles símptomes de 
COVID-19, ens reservem el dret de no admissió. Per la seva 
seguretat  i la de tots.

No es permet l'entrada d’objectes que puguin ser considerats com 
perillosos o de   risc per a la seguretat del centre i dels assistents.
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