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Àrea
Promoció de la ciutat

INTRODUCCIÓ

El Teatre de la Garriga -El Patronat- és un Centre per a les Arts Escèniques, la seva missió
és exhibir, difondre, crear, formar, investigar i impulsar les Arts Escèniques, sense que la
seva ubicació representi un límit territorial. Un centre obert, dinàmic i de referència, que
vol ser punt de trobada per totes aquelles persones i organitzacions que tenen ganes de
participar activament d’aquest projecte, gaudint, alhora dels valors i de les experiències
que aquesta nova forma de viure i entendre la cultura, ens pot oferir ara i en el futur.
Ubicat al bell mig del Passeig de la Garriga, el Teatre de la Garriga–edifici inaugurat el
1926– consta d’una sala principal amb 368 butaques – on s’hi representen al voltant d’unes
35 actuacions anuals, amb una afluència d’entre 7.000 i 8000 espectadors a l’any – d’una
sala polivalent destinada a assaigs de les companyies com a altres activitats, i un espai
destinat a cafè/baron també s’hi programen activitats culturals de petit format.
La restauració – remodelació del Teatre de la Garriga (2003) va ser obra dels arquitectes
Xavier Llistosella i Josep Gràcia els quals van projectar un edifici multifuncional pensat
com a centre per a les arts escèniques i no només com a centre d’exhibició.

QUINS SERVEIS OFERIM?
 Lloguer i cessió d’espais del Teatre
 Reserva de sales d’assaig
Aquests espais son idonis per a diferents tipus d’actes com actuacions,
presentacions, seminaris, xerrades, congressos…
 Programació estable de música, teatre i dansa- Programació semestral
Platea, llotges i primer pis: 368 localitats.
El Teatre de la Garriga disposa d’espais i accessos per a persones amb mobilitat
reduïda.
Els preus i les bonificacions dels lloguers dels espais estan regits per l’ordenança
municipal de preus públics.
 Suport a la creació
Realitzant residències tècniques a companyies
 Venda entrades a taquilla, a la OAC i a la web del teatre.
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CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’OAC es poden consultar a www.lagarriga.cat on
trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la seva tramitació i dels
canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per Internet, a
través de l’aplicatiu e-tram
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1D
A10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=089)

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?





Respondre a les sol·licituds d’espais a les entitats/escoles i privats
Assessorar en tema de cultura
Realitzar una programació estable on hi tinguin cabuda totes les arts escèniques
A realitzar el Pla de Gestió del Teatre

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?

Els compromisos els mesurem tant quantitativament com qualitativament. El Teatre de la
Garriga forma part del cercle de comparació d’espais escènics

ON SOM?
Adreça: Passeig, 42
Telèfon: 938605050
Correu-e genèric: info@teatrelagarriga.cat
Web: www.teatrelagarriga.cat
Horari: dilluns tancat
RESPONSABLES
Responsable polític: Lluís Rodríguez, Pote
Correu-e: llrodriguez@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Núria Masó
Correu-e:nmaso@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Sílvia Feixas i Gras
Correu-e: sfeixas@ajlagarriga.cat
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