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Tornem a començar!
Encetem un any ple de
projectes engrescadors,
amb la motivació intacta per
seguir oferint espectacles
de qualitat per a tots els
públics. En la programació
d’aquest primer semestre
hi té un pes especial la
producció local, feta a casa,
amb denominació d’origen:
volem destacar el concert
del 40è aniversari de la coral
Ariadna –amb la missa en Do
M KV.317 “de la coronació”
de W.A. Mozart –, la proposta
eclèctica de Mariona
Castelar –de Rossini a John
Cage–, les obres del Grup
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Teatre Esplai i Nats Teatre,
el jazz d’Avantbrass dins el
Festival de Jazz i, finalment,
el concert de la cantant
Yolanda Síkara. Creiem
fermament en un Teatre que
sigui una plataforma per
als creadors més propers i
seguirem en aquesta línia.
Alhora, presentem artistes
consolidats, com en Pep Bou
i el seu Rebufaplanetes, o la
companyia de dansa Factoria
Mascaró –en el que serà un
homenatge al desaparegut
coreògraf i ballarí Joan
Serra, molt vinculat a
l’Escola de Música–. I
també ens visitarà l’humor
hilarant i àcid d’en Peyu,

amb un monòleg d’allò més
“espacial”.
Per als més petits, la
companyia XipXap ens
explicarà un conte tradicional
(o potser no tant...) i també
tindrem el circ LOS, amb
un repertori increïble de
cabrioles i malabars que
deixaran tothom embadalit.
Finalment, incloem en la
programació tota l’oferta del
X Cicle de Joves Intèrprets,
organitzat per l’Escola de
Música.
Veniu al Teatre i consulteu les
diferents opcions de preus,
abonaments i descomptes.
No deixeu que us ho
expliquin! Fins aviat!

Rebufaplanetes, Pep Bou
Concert del 40è aniversari de la Coral Ariadna
La Via Crucis
El conte de la lletera
Passarà el temps
Distret... però no tant !!
Sant Andreu Jazz Band
Planeta i Neptú. Peyu
Avantbrass
Cabaré Paròdia
Silencis. Síkara
Iaia!
Molières
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El teatre de la Garriga
torna a acollir l’artista de
les bombolles de sabó amb
l’espectacle Rebufaplanetes.
Amb aquest espectacle, que
ha girat pels escenaris dels
cinc continents, Pep Bou és
capaç de captivar grans i petits
mitjançant la fràgil bellesa de
les bombolles de sabó, creant
formes impossibles que donen
lloc a increïbles geometries
efímeres.

Rebufaplanetes es presenta
com una revisió del clàssic
Bufaplanetes i conté
l’espectacularitat, l’originalitat
i l’essència d’aquest llenguatge
únic i universal de les
bombolles de sabó.
T’ho perdràs?

teatre
professional
Dissabte 8 de febrer
18 h
Preu: 8 €
Durada: 80 minuts
Intèrpret
Pep Bou
Isaías Antolín
Creació i direcció
Pep Bou
Suport a la direcció
Marta Carrasco
Tècnics d’il·luminació i so
Jep Vergés

Col·labora:

Més informació:
www.pepbou.com
*Preu únic
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REBUFAPLANETES

El 22 d’octubre de 1973, a
les 10 del vespre, un grup de
garriguencs i garriguenques
es van trobar als baixos
de l’Ajuntament de la
Garriga per posar en solfa
un projecte que els tenia
entusiasmats: formar una
coral mixta. La proposta
naixia gràcies a l’impuls
dels pares i mares dels
nens i nenes de la Coral
Infantil “Plou i fa Sol”. En
Martí Sunyol i la Julieta
Busquets es van encarregar
de buscar un director
disposat a acceptar el repte
i aquella mateixa nit van
presentar en Ricard Macias.
D’aquesta manera, i d’això ja
en fa 40 anys, naixia la Coral
Ariadna.

6/7

El seu primer president
fou en Joan Hernandes i
Oliveras.
Enguany la coral celebra
el 40è aniversari i enceta
les celebracions amb un
concert al Teatre de la
Garriga El Patronat. Amb
les veus dels cantaires
actuals de l’Ariadna i
amb les de tots aquells
que en algun moment o
altre han format part de
l’entitat, faran un passeig
per algunes de les peces
més significatives del seu
repertori, tot recordant
la primera actuació de
l’Ariadna, que tingué lloc en
aquest mateix escenari el
24 de febrer de 1974.
Us hi esperem!

espectacle
musical
Dissabte 22 de febrer
19 h
Preu: gratuït
Durada: 90 minuts
Direcció
Enric Roca i
Torndelacreu

CONCERT DEL 40è
ANIVERSARI DE LA CORAL ARIADNA

A les 19 h, (Entrada lliure)
“Els peus són el llapis del meu
llenguatge” Homenatge al
ballarí i coreògraf Joan Serra
(1947-2013).
Joan Serra, ballarí, coreògraf,
mestre, pedagog, especialista
en dansa tradicional, impulsor i
director de propostes i activitats
educatives en el camp de la
dansa catalana i vinculat a
l’EMM des del curs 2010, va
encapçalar la recuperació i
actualització del ball de gitanes
a la Garriga, Sant Celoni o Sant
Esteve de Palautordera.
Projecció de l’entrevistadocumental emesa el 10-10-13
al programa La sonora de TV3
(cedit per CCMA)
Participació d’alumnes
i professors de l’Escola
Municipal de Música.

La Factoria Mascaró es
defineix com un grup polièdric
que es mou en un model
4D: escena, dansa, tradició i
contemporaneïtat. Codirigida
des d’un inici per Joan Serra i
Vallmitjana, el col·lectiu obre
una nova línia d’espectacle,
experimenta noves formes
d’expressió del ball, i lliga les
propostes amb la quotidianitat i
la gestualitat d’avui. Conservant
les fonts de la dansa popular
i tradicional, recerca sense
concessions ni complexos, noves
propostes de posada en escena
amb espectacles dirigits a adults
i també al públic infantil i familiar.
La Via Crucis parteix d’una tria
de quatre peces que formen part
de l’ADN del nostre folklore: El
testament d’Amèlia, La morisca
de Gerri de la Sal, La dansa de
Castellterçol i la jota.

espectacle
musical
Dissabte 8 de març
20 h
Preu: 10 €
Durada: 50 minuts
Idea, guió i direcció
Quim Serra
Ballarins
Lluís Fàbregas, Jordi Rubio,
Laida Tanco, Laia Martínez
Creació i interpretació musical
Ferran Martínez
Producció:
Centre Cultural de Vilanova
del Vallès, Ferran Martínez i
Factoria Mascaró

Col·labora:

*Preu únic
Més informació:
http://factoriamascaro.wordpress.com
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LA VIA CRUCIS, FACTORIA MASCARÓ

Una nova versió del conte
de la lletera amb titelles i
música en directe.
La lletera, la protagonista
de la nostra història, és
una nena com la majoria de
nenes: juganera, fantasiosa
i que li agrada molt cantar.
Ha d’anar a vendre un càntir
de llet al mercat i amb els
diners es podrà comprar el
que vulgui. Una gallina, un
porc, una vaca i una serp
molt dolenta, seran els
diferents personatges que
es trobarà pel camí.
Aneu preparant la veu
perquè haureu de cantar
moltes cançons!
Espectacle recomanat a partir
de tres anys
Més info:
www.xipxap.cat

teatre
amateur
TITELLES
Diumenge 23 de març
18 h
Preu: 5 €
Durada: 60 minuts
Direcció
Companyia Xip Xap
Autor
Companyia Xip Xap
Titellaires
Imma Juanós i Víctor Polo
Músic-narrador
Oriol Planes

Col·labora:

*Preu únic
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EL CONTE DE LA LLETERA

És un concert on els
intèrprets fan una nova
mirada a les peces
escollides. Cadascuna els
suggereix una col·locació
en l’espai, una interpretació
diferent i un estat d’ànim
precís que, amb sensibilitat,
porten a l’espectador més
enllà del que és habitual
en un concert. L’interès es
centra en una nova manera
d’entendre i sentir les obres
del repertori que s’ofereix,
de Palestrina a John Cage,
passant per Rossini, Brahms
o Carles Santos.
*Consultar descomptes
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espectacle
musical
Dissabte 5 d’abril
20 h
Preu: 10 €
Durada: 60 minuts
Mezzosoprano
Clàudia Schneider
Soprano coloratura
Ilona Schneider
Contralt
Mariona Castelar
Piano
Pere-Mateu Xiberta

PASSARÀ EL TEMPS...

Un senyor de casa bona
sospita de l’engany de la
seva dona.
Per tal que ella s’hi fixi i
estigui per ell, s’inventa,
amb l’ajut del seu amic
metge, una malaltia
mortal. A partir d’aquí... tot
s’embolica!!!!!
No us perdeu aquesta nova
posada en escena del grup
de Teatre Esplai.
Venda anticipada:
Perruqueria Vilaró (c/ Calàbria, 30) i
Gestoria Torrents (c/ Banys, 9).
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teatre
professional
Diumenge 27 d’abril
18 h
Preu: 6 €
Durada: 105 minuts
Text original
Joaquim Puigbó i Mayol
Intèrprets
Montse Vilaró, Maite Puig,
Emilia Torrents, Eusebi
Portavella, Andreu Galan,
Florenci Plà, Maria Torras,
Esteve Codina, Alfred Vilar,
Rosa Fortuny, Salut Miró.
Direcció
Josep M. Bonet
Organitza:
Grup de Teatre Esplai

DISTRET...,
PERÒ NO TANT!!

La Sant Andreu Jazz
Band és una banda de
música jazz de la ciutat
de Barcelona, formada per
joves (la majoria entre 10
i 16 anys) i sota la direcció
musical de Joan Chamorro.
La banda va néixer el 2006
al si de l’Escola Municipal de
Música de Sant Andreu.
En paraules del seu director:
“La Sant Andreu Jazz Band
és un somni fet realitat. És
el resultat de compartir amb
els seus membres la meva
passió pel jazz; de creure
que ho poden fer igual o
millor que jo mateix; de no
sentir-me el professor sinó
l’alumne més avançat; de no
posar-los límits a les seves
capacitats.”
*Preu únic
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espectacle
musical
JAZZ
Dimecres 7 de maig
20.30 h
Preu: 10 €
Durada: 90 minuts
Direcció:
Joan Chamorro

Organitza:

SANT ANDREU
JAZZ BAND

Per passar una bona estona
plorant de riure.
Torna en Peyu amb una
posada en escena atrevida
i un contingut explosiu.
Després de l’èxit de Jo tinc
un amic que… ara s’atreveix
amb una dosi amb més
surrealisme per donar altra
vegada un tomb al format
convencional de monòleg
d’stand-up comedy.

monòleg
Dissabte 10 de maig
20 h
Preu: 12 €
Durada: 60 minuts

Més informació:
www.peyu.cat
*Consultar descomptes
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Direcció
Joan Roura
Text i intèrpret
Peyu

PLANETA I NEPTÚ

Avantbrass és un projecte
que presenta la barreja
de les sonoritats del vent
i el metall amb fortes
referències a la música
“avantgarde”. Una potent
base rítmica formada
per la bateria, la tuba i el
contrabaix, i els colors
melòdics de la mà de la
trompeta, la trompa i el
trombó. El projecte està
inspirat en la figura del
trompetista Lester Bowie
i hi podrem trobar tant
composicions originals
com alguns arranjaments
escrits per la formació.
Una barreja del so de les
primeres dècades del jazz,
les agitades pinzellades
avantguardistes de mitjans
dels seixantes i una visió
personal.

espectacle
musical
JAZZ
Dissabte 17 de maig
20 h
Preu: 8 €
Durada: 75 minuts

Trompeta: Pol Padrós
Trompa: Iván González
Trombó: Josep Tutusaus
Tuba: David Parras
Contrabaix: Aleix Forts
Bateria: Guillem Arnedo

*preu únic
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AVANTBRASS

Espectacle a la Plaça
de Can Dachs

Cabaré Paròdia és una
presentació de circ
“tradicional” transportat
al carrer i de forma parodiada,
on els polifacètics artistes
desenvolupen una successió
de números de diferents
tècniques circenses, amb una
forta personalitat artística
i llenguatge clownesc.
En l’espectacle també es
posa l’accent sobre elements
de patrimoni cultural català i
brasiler, com els castellers o
la samba.
Tot plegat és amanit amb un
fresc sentit de l’humor, color
i alta vitalitat, que fan que
en resulti un combinat fresc
i equilibrat que provocarà
sensacions i sentiments
molt variats; de ben segur
no deixarà indiferents ni als
petits ni als més grans.

circ
Espectacle a la Plaça de Can
Dachs. En cas de pluja es
farà al pavelló de Can Violí

Diumenge 25 de maig
18 h
Preu: gratuït
Durada: 70 minuts

Actuen
Rosa Pelàez
Igor Buzato
Boris Ribas

Més informació: www.circolos.es
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CIRC LOS Cabaré Paròdia

SILENCIS és el recorregut
musical pel món de les
emocions, de la mà d’una
actriu de cabaret, de la seva
relació amb la música, els
homes i l’escenari.
Quan s’apaguen els focus,
el silenci i la soledat són la
companyia de l’actriu.
En l’espectacle es podran
escoltar temes de
musicals tan coneguts com
Cabaret, West Side Story,
Els miserables, Víctor o
Victoria..., que seran el fil
conductor de la història.
En definitiva, un petit
homenatge a les grans dives
del musical americà com
Judy Garland o la seva filla
Liza Minnelli.

espectacle
musical
Diumenge 1 de juny
18 h
Preu: 10 €
Durada: 75 minuts

*preu únic
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SILENCIS

Si la història d’una iaia
perepunyetes que boicoteja la
vida sentimental del seu nét
ja tindria ganxo de comèdia, si
aquesta àvia és la Montserrat
Carulla l’espectacle està
assegurat. Una ocasió d’or
per gaudir de la Carulla en
estat pur, en un paper que
li ha confeccionat a mida el
seu fill, Roger Peña, i que
interpreta al costat del seu
nét, Aleix Peña. Una comèdia
doblement familiar on hi
trobarem la Carulla més
propera als personatges
que l’han fet tan popular i
estimada.
La darrera ocasió per veure
aquesta gran actriu a dalt
dels escenaris.
*Descompte del 10% amb els carnets
habituals.
*Per aquest espectacle no s’accepten els
carnets verd i imprescindible.
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teatre
professional
Dissabte 7 de juny
20 h
Preu: 20 €
Durada: 90 minuts

Autor i director:
Roger Peña
Intèrprets:
Montserrat Carulla, Vicky
Luengo i Aleix Peña
Producció:
Entresòl de Produccions

IAIA!

Per primera vegada NATS
TEATRE aposta per Molière
i les seves comèdies
satíriques, on pretén
denunciar els mals de la
humanitat: l’avarícia, la
supèrbia, la luxúria, l’enveja…
Aquest text està basat en
L’impromptu de Versalles de
Molière i s’ha adaptat a partir
de diverses obres de l’autor:
L’escola de les dones, Crítica
a l’escola de les dones, Les
precioses ridícules, L’Amfitrió
o Psyche.
La història ens parla d’una
colla de dones de palau que
volen preparar un espectacle
teatral per rebre el rei de
França. Entre totes intenten
buscar la peça més escaient
perquè s’ho passi bé i alhora
denunciar el tracte que les
dones pateixen en el regne.

teatre
amateur
Dissabte 5 de juliol
20 h
Preu: 8 €
Durada: 75 minuts

Intèrprets:
NATS TEATRE
Direcció:
Joan Monells

*preu únic
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MOLIÈRES

El Cicle de Joves Intèrprets
va néixer el curs 20032004 amb la visita d’un
quartet de clarinets de
joves estudiants del País
Basc. Des d’aleshores les
propostes del Cicle no han
parat de créixer, i amb elles
la qualitat dels intèrprets i el
seu repertori.
Enguany el Cicle ofereix
més de vint activitats entre
concerts, conferències i
projeccions.
Més informació al web www.
escolamusicalagarriga.cat

Dijous 13 de febrer
Concert inaugural amb
Ignasi Cambra, piano
Auditori EMM, 20 h

Del 13 de febrer
al 14 de juny

Dissabte 15 de març
Marçal Ramon Grup, música
tradicional
Auditori EMM, 21 h

Dissabte 31 de maig
Eudald Buch, piano
Auditori EMM, 19 h

Dissabte 22 de març
Marina Tuset Soul Sextet
Auditori EMM, 12 h
Diumenge 30 de març
Les Nostres Orquestres
Teatre el Patronat, 12 h
Dissabte 5 d’abril
Núria Planes, violoncel
Auditori EMM, 18 h
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Dissabte 14 de juny
Cloenda amb l’Orquestra de
l’EMM
Direcció d’Alfons Reverté
Música de Martí Carreras
Projecció de la pel·lícula The
Kid (Charles Chaplin)
Teatre de la Garriga, El
Patronat, 18 h

X CICLE
DE JOVES INTÈRPRETS

L’Escoleta de Teatre
pretén, amb l’enriquiment
cultural que suposa
aquesta disciplina
artística, formar
l’alumne perquè
aprengui a treballar
la psicomotricitat,
l’autocontrol, l’expressió
oral i diverses tècniques
interpretatives. Es
treballa amb professorat
professional i especialista
en cadascuna de les
matèries.

Grup iniciació

Taller dofins

Adreçat a nens/es i nois/es de
9 a 14 anys
(4t de Primària a 2n d’ESO)

Adreçat a persones amb
discapacitat física i/o psíquica

Divendres, de 17.30 h a 19.30 h
A càrrec de Lluís Pérez
Per nens/es i nois/es que
busquen en el teatre una
forma d’expressió. Es
treballarà el coneixement
personal i de grup a través del
joc teatral i el treball del cos.
Grup aprofundiment
Adreçat a nens/es i nois/es de
9 a 14 anys
(4t de Primària a 2n d’ESO)
Divendres, de 17.30 h a 19.30 h
A càrrec de Mireia Gatius
Per a nens/es i nois/es amb
inquietuds teatrals i amb
ganes d’aprofundir en les
diferents tècniques d’aquesta
disciplina artística.
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Dimecres, 18.30 h a 20 h
A càrrec de Joan Monells i
Mireia Gatius
Es crearà un espectacle
amb la col·laboració d’altres
actors i actrius. S’explicarà
un història partint dels
interessos dels alumnes.
Preus:75 € / trimestre (Grup
d’iniciació i d’aprofundiment)
50 € / trimestre (Taller Dofins)
Informació i inscripcions a
l’Àrea d’Ensenyament,
c/ Negociant, 79.
Tel. 93 860 59 90
scomas@ajlagarriga.cat

He sortit a voltar pels carrers
de la matinada, he mirat els horts
de la nit freda
que finalment han deixat entrellucar el nou dia.
He pensat que faríem alguna cosa junts:
inventarem un núvol
de foc? Desviarem un riu?
Abaixarem muntanyes? Aturarem el mar?
Les mudes flors d’un altre
jardí, potser,
se’m tornaran paraules.
Aquest és el primer
dia de l’any:
et donaré dos llibres
que t’he comprat.
En un cafè
t’hi posaré minuciosament
endreces.
Beurem després alguna copa junts.
Joan Vinyoli, Ara que és tard (1975).

34/35

T’oferim:
Entrepans
Amanides
Batuts
Sucs naturals
Xocolata calenta
Cafès i infusions
Vermuteria

Et convidem a gaudir amb
nosaltres de bon menjar i bons
pensars.

Espai infantil
Activitats culturals
Zona wifi
Horari:
de dimarts a diumenge de 8.15 h a 23 h
divendres i dissabte de 8.15 h a 1 h
diumenge de 8.15 h a 20 h
El Passeig, 42.
Consulta la nostra agenda
d’activitats.
Per contactar:
Cafedelteatre222@gmail.com
Facebook: El Cafè del Teatre
Twitter: @elcafeTeatre

21 de febrer a les 20 h
Apunta’t al tast-maridatge de
cerveses a càrrec de Fermí
Cueva,
Inscripció pèvia a
cafedelteatre222@gmail.com
Preu: 5 €

R iu C o n g o s t

Passeig de la Garriga
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Estació Renfe

Teatre de la
Garriga

Vehicle privat:
C-17 (Barcelona - Puigcerdà)
Nacional 152 (Granollers – La Garriga)
Tren:
Línia Barcelona – Puigcerdà
Telèfon RENFE
902 240 202
www.renfe.com
Autobús
Barcelona – Vic
Servei nocturn la Garriga – Barcelona
Telèfon d’informació
902 130 014
www.sagales.com
El Teatre de la Garriga disposa d’espais i accessos per a
persones amb mobilitat reduïda.
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Com arribar-hi:
El Passeig, 42

Venda de localitats

ZONA 1 192
90
ZONA 3 48
ZONA 4 38

De dilluns a divendres, de
9 h a 14 h, i dilluns i dijous,
també, de 16.30 h a 19 h, a
l’Oficina d’atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament de la Garriga.
1 hora abans de començar
l’espectacle a la taquilla del
Teatre.

Localitats platea
Localitats visió reduïda
Localitats lateral

A través del Tel-entrada
902 10 12 12 (24h/dia).
A totes les oficines de
Catalunya Caixa.
Per internet a telentrada.com.

364 Localitats + 4 per persones amb mobilitat reduïda
Lateral

Lateral

Carnet Imprescindible
Joves de 14 a 26 anys.
Preu únic de 8 € a tots els
espectacles.
Més informació
OAC i Àrea de Cultura
Telèfon 93 860 50 50

Llotges
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Platea

Llotges

Carnet Verd
Persones amb discapacitat
(amb certificat de disminució
de l’ICASS). Cal tramitar-lo

prèviament a l’OAC o a la
taquilla del Teatre. Preu únic
de 8 € tots els espectacles.
Descomptes
Carnet Jove, 15% de
descompte.
Estudiants, 15% de
descompte.
Fins a 2 anys, entrada
gratuïta sense localitat pels
espectacles familiars.
Més de 65, 20% de
descompte.
Carnet de la Biblioteca, 20%
de descompte.
Parelles lingüístiques, 2x1.
Alumnat dels cursos de
català del Consorci per a la
Normalització
Lingüística, 15% de
descompte.
Cal acreditar-se per
gaudir dels descomptes.
Els descomptes no són
acumulables.

Dia

Obra

Hora

Preu

Gènere

Febrer

					

Dissabte 8

Rebufaplanetes
18 h
Pep Bou
Concert del 40è
19 h
aniversari de la coral Ariadna

8€

Familiar

gratuït

Música

La Via Crucis
(Homenatge a Joan Serra)
El conte de la lletera

20 h

10 €

Dansa

18 h

5€

Familiar

Dissabte 22
Març
Dissabte 8
Diumenge 23
Abril
Dissabte 5

Passarà el Temps

20 h

10 €

Música

Diumenge 27

Distret... però no tant!!

20.30 h

6€

Teatre

Dimecres 7

Sant Andreu Jazz Band

20.30 h

10 €

Música

Dissabte 10

20 h

12 €

Monòleg

Dissabte 17

Planeta i Neptú
Peyu
Avantbrass

20 h

8€

Música

Diumenge 25

Cabaré Paròdia

18 h

gratuït

Familiar

Maig

Juny
Diumenge 1

Silencis

18 h

10 €

Música

Dissabte 7

Iaia!

20 h

20 €

Teatre

Molières

20 h

8€

Teatre

Juliol
Dissabte 5
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Condicions de venda de
localitats
Quan es tinguin les entrades,
cal comprovar que la data i
la localitat siguin les que heu
demanat.

1,80 € (en les d’import superior
a 6 €) en concepte de
despeses de gestió.

Una vegada adquirida, l’entrada
no serà bescanviada ni en serà
retornat l’import.

Recordeu
Els espectacles començaran
puntualment. Per evitar
molèsties als espectadors i
als artistes, un cop iniciada
l’actuació no es permetrà
accedir al Teatre.

L’organització es reserva el
dret d’alterar o modificar el
programa de l’acte, sempre
que la causa sigui imputable a
raons alienes.
L’organització es reserva el dret
a permetre l’entrada al Teatre
un cop començat l’espectacle.

L’accés del públic comença 20
minuts abans de l’hora d’inici
dels espectacles.
Es prega als espectadors que
s’assegurin que el seu rellotge,
telèfon mòbil o altres aparells
no emetran senyals acústics
durant l’espectacle.

En cas d’anul·lació de l’acte,
l’organització es compromet a
retornar l’import de l’entrada.

Està prohibit filmar o gravar
sense autorització.
No es pot fumar en tot el
recinte.

Qualsevol anul·lació o canvi
d’horari serà anunciat al
facebook i twitter del teatre.
En cas de compra anticipada,
Tel-entrada aplica un import de
0,90 € (en les entrades d’import
fins a 6 €) o de

L’organització es reserva el
dret d’admissió.
Abonaments (excepte Pati
Mòbil i Avantbrass)
4 espectacles a escollir 35 €
5 espectacles a escollir 45 €

Nom ......................................................................................
1r Cognom ...........................................................................
2n Cognom ...........................................................................
DNI-NIE
...........................................................................
Data de naixement ...............................................................
Adreça ..................................................................................
Ciutat ..................................................................................
CP
..................................................................................
Telèfon 1 ...............................................................................
Telèfon 2 ...............................................................................
Email
...............................................................................
Aquestes dades són
merament informatives i
serviran per poder rebre
informació dels espectacles
i esdeveniments que es
realitzin al Teatre de la
Garriga. Cal lliurar aquesta
butlleta a la taquilla del
Teatre o a l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament, Plaça de
l’Església, 2.

L’Ajuntament de la Garriga
garanteix la confidencialitat
en el tractament de
les dades de caràcter
personal que es recullen,
així com la implementació
de les mesures, d’ordre
tècnic i organitzatiu, que
garanteixen la seguretat
d’aquestes dades.

PREFERÈNCIES
Música
Teatre
Dansa
Espectacles Familiars

Per l’exercici de drets
d’accés, cancel·lació,
modificació, rectificació
o oposició, previstos
a la Llei 15/99 LOPD,
l’interessat podrà dirigir-se
a l’Ajuntament de la Garriga
(Àrea de Cultura), plaça
de l’Església, 2, 08530 La
Garriga.

Sí, vull rebre a casa informació del Teatre de la Garriga
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Lloguer i cessió d’espais

El Teatre de la Garriga,
a més d’oferir una
programació estable de
teatre, música i dansa, posa
a disposició de les entitats
socioculturals i empreses
interessades, diversos
espais idonis per a diferents
tipus d’actes: presentacions,
seminaris, assaigs,
xerrades, congressos...
Espais
Platea, llotges i primer pis
368 localitats.
Sala Altell i sala Altell 2,
sales polivalents amb
diferents capacitats.

@TeatrelaGarriga

Teatre de la Garriga

El Teatre de la Garriga
disposa d’espais i accessos
per a persones amb
mobilitat reduïda.
Informació 93 860 50 50

infoteatre@ajlagarriga.cat

Àrea de Cultura

