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L’Espai a és un circuit d’arts escèniques amaTEUrS creat l’any 2011 amb l’objectiu  de crear una programació estable d’arts 
escèniques no professionals arreu de catalunya, per tal de posar a l’abast del públic en general, produccions de qualitat dins els 
àmbits del teatre, cant, dansa i música, així com també potenciar i impulsar la creació de nous públics, augmentar l’ús dels espais 
escènics dels ateneus i oferir nous canals per l’explotació de les produccions amateurs.

L’Espai a és una unió d’esforços de diversos agents culturals del país, amb el suport de la Direcció General de Cultura popular, 
associacionisme i acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinat per la Federació d’ateneus de 
Catalunya i amb la col·laboració de moviment Coral Català, Federació de Grups amateurs de teatre de Catalunya, Federació Catalana de 
societats musicals i agrupament d’esbarts Dansaires.

El 2014 comença la tercera edició de l’Espai a, amb una cinquantena de funcions arreu de catalunya de febrer a maig.



teatre



 0  

teatre
trampa
mortal
Grup De teatre D’amiCs De les arts

teatre       

preu: 10€ 
soCi: 8€

autor: ira leViN
Direcció artística: toNi GarriCH
intèrprets: erNest Castañé, maria miralDa, oriol Carreras, aNNa ClariaNa, riCarD martíNez
DuraDa De l’espectacle : 120 miNuts

>> un dramaturg amargat després d’anys sense aconseguir escriure cap èxit, 
rep l’esborrany d’una obra escrita per un antic alumne. un cop llegida, li sembla 
gairebé perfecta, i de seguida comença a idear un pla per assassinar el seu pupil 
i quedar-se l’autoria de la peça. la comèdia d’intriga més representada en la 
història del teatre anglosaxó!  

Dia Hora espai a

26/04/2014 22:00H ateNeu l’aliaNça / lliçà D’amuNt

27/04/2014 18:00H l’aVeNç / espluGues De lloB. 

25/05/2014 18:30H CasiNo / CalDes De moNtBui  



 

la DoNa Flor
CompaNYia mala Fama – els CarliNs De maNresa

teatre       

preu: 10€ 
soCi: 8€

autor: aGustí FraNCH  / Direcció artística: iVaN paDilla
intèrprets: DaNi leDesma, àlex Guix, maria sàeNz/olGa BellorBí, oriol JuaNola, aDrià torreNs, txell Vall, isaBel 
CollaDo, moNtse DuoCastella, GeorGiNa Farrés, olGa BellorBí/maria sàeNz, erNestros/JoaN miró, iVaN paDilla.
DuraDa De l’espectacle: 90 miNuts

>> la història del retrobament de cinc germans narrada de forma desordenada, gairebé 
cinematogràfica, a través dels sentiments i les emocions dels personatges. una trama 
que va desxifrant un passat ocult pels mateixos protagonistes alhora que ho farà pels 
espectadors. elements d’intriga, drama, humor i tragèdia amb els que l’espectador 
gaudirà des del primer minut fins a un gir final completament inesperat.

Dia Hora espai a

18/05/2014 19:00H el CeNtre / lloreNç Del peNeDès 



 

teatre       

autor: ériC-emmaNuel sCHmitt
Direcció artística: lloreNç raFeCas i JaNé
intèrprets: JoaN mitJaNs i Josep ma. FiGueras 
DuraDa De l’espectacle: 95 miNuts

>>en una illa perduda al mar de noruega hi viu abel Znorko, premi nobel de literatura, 
arrogant i presumptuós, el qual concedeix una entrevista al periodista erik larsen. 
l’aïllament de l’escriptor amaga secrets de la seva vida que es revelen a través del 
diàleg amb el periodista. l’obra és una comèdia, una tragèdia, un diàleg filosòfic, una 
brillantíssima reflexió sobre les diverses cares de l’ésser humà

Dia Hora espai a

16/02/2014 18:30H CírCol CatÒliC / BaDaloNa

04/05/2014 18:00H CeNtre moral / areNYs De muNt 

31/05/2014 19:00H ass. Cultural i reCreatiVa / Fals

preu: 10€ 
soCi: 8€



 

teatre       

autor: ermeNeGilD siñol / Direcció artística: ermeNeGilD siñol
intèrprets: estel tort, laura miquel, merCè àlVarez, xaVier Biel
Veu en off: eNriC Boloix
Músics: FraNCo moliNari, oriol piDelaserra
DuraDa De l’espectacle: 95 miNuts

>> un desengany amorós, un fracàs sentimental i un matrimoni desgastat són el punt de 
partida d’una conversa de balcó a balcó entre tres veïnes. un sopar, una sessió de tupper 
sex, un striptease masculí i una nit desenfrenada forjaran per sempre l’amistat entre 
aquestes tres dones que parlaran i cantaran sobre sexe a ritme de jazz!

Dia Hora espai a

29/03/2014 21:00H la Cate / FiGueres

30/03/2014 19:00H l’ateNeu  / st. Just DesVerN 

10/05/2014 22:30H l’ateNeu l’aliaNça / lliça De muNt

18/05/2014 18:00H CasiNo / saNt aNDreu De la BarCa

preu: 10€ 
soCi: 8€



 

autor: raY CooNeY / Direcció artística: merCè parDo
intèrprets: ramoN miCó, rita marieGes, rakel Díaz, marC CamproDoN, Guillem mariNé, alBert BeNNassar, 
moNtse Giralt, Carla lópez, mar solà.
DuraDa De l’espectacle: 90 miNuts

>> passar una nit amb una diputada socialista havia de ser el pla perfecte per al ministre 
popular, però tot es veurà estroncat per l’aparició d’un mort. per desfer-se de la víctima 
i esborrar qualsevol rastre de la seva aventura amb una membre de l’oposició, el ministre 
involucrarà el seu ajudant perquè l’ajudi a sortir d’aquest esbojarrat  tripijoc que ell 
mateix ha creat.

polítiCameNt
iNCorreCte
sotaCaBiNa teatre

teatre       
Dia Hora espai a

16/02/2014 18:00H ateNeu l’aliaNça / lliçà D’amuNt 

06/04/2014 18:00H l’ateNeu / torrelles De lloB.

12/04/2014 21:30H teatre Casal / VilaFraNCa Del p.

27/04/2014 18:00H la Cate / FiGueres

preu: 10€ 
soCi: 8€



 

aNtíGoNa
a NoVa York
tequatre

teatre       

autor: JaNusz GloWaCki
Direcció artística: àNGels BarrieNtos i Jaume puJaDas
intèrprets: Carme maGester, ramoN Gómez, riCarD CatalaN, Jaume puJaDas, CristiNa CarBoNell.
DuraDa De l’espectacle: 100 miNuts

>> revisió del famós mite immortalitzat per sòfocles, amb un marcat rerefons social, 
que trasllada a la filla d’edip des de Grècia fins a nova York convertint-la en una jove 
indigent. una reflexió sobre temes d’actualitat com la immigració, la crisi, la indigència o 
els sense sostre, que afecten des de fa anys els suburbis de les nostres ciutats.

Dia Hora espai a

23/02/2014 19:00H ateNeu / st. Just DesVerN  

preu: 10€ 
soCi: 8€



DaNsa



1714 - Diari
D’uNa esperaNça
Grup De DaNsa Cor De CataluNYa

Dansa

coreoGrafies i Direcció artística: mÒNiCa ClareNa
Música: JorDi BaDia
DuraDa De l’espectacle: 58 miNuts

>> la dansa i la música s’entrellacen amb el cant i el teatre per explicar la vida d’uns 
personatges ficticis que podrien haver estat protagonistes anònims d’un dels episodis 
cabdals de la història del nostre país: el setge i caiguda de Barcelona l’any 1714. amor, 
lluita, traïció, resistència, coratge, passió i esperança que s’acaben convertint en la 
gran història col·lectiva de tot un poble.

Dia Hora espai a

01/03/2014 22:00H teatre / l’ametlla De merola

02/03/2014 18:30H CírCol CatÒliC / BaDaloNa

09/03/2014 18:00H la Cate / FiGueres

15/03/2014 18:00H la uNió De m. r. / moNtCaDa i reixaC 

16/03/2014 19:00H orFeó lleiDatà / lleiDa 

30/03/2014 19:00H ass. Cultural i reCreatiVa / Fals 

18/05/2014 18:00H CeNtre moral/areNYs De muNt

preu: 10€ 
soCi: 8€



trama
esBart eGareNC

Dansa

autors: JorDi Comas i Natàlia trullàs 
Direcció artística: patrús Casals i CieNFueGos-JoVellaNos i FreDeriC FaiNé i rosell
DuraDa De l’espectacle: 60 miNuts

>> espectacle de dansa de nova creació amb arrel tradicional que evoca les vides dels 
treballadors del tèxtil de finals del segle XiX i principis del XX. «trama» evoca les vides 
i els sentiments dels treballadors del tèxtil a terrassa mitjançant una combinació de 
música tradicional, llum, color i una coreografia que s’inspira en el llegat dels nostres 
avantpassats industrials. 

Dia Hora espai a

16/02/2014 18:00H CasiNo  / saNt aNDreu De la BarCa 

preu: 10€ 
soCi: 8€



somDaNsa 
«De lleVaNt a poNeNt»
esBart DaNsaire De mollet

Dansa

Direcció artística: eDuarD peixoto
coreoGrafies: JoaN VallBoNa
DuraDa De l’espectacle: 55 miNuts

>> la llengua catalana és un obsequi dels nostres pares, avis i besavis. la seva diversitat 
ens porta a contemplar, descobrir i entendre la parla de la franja, de l’alguer, del país 
Valencià, de les illes... revisant músiques i danses d’arrel tradicional i aportant-ne de 
nova creació, ballarem les paraules de totes les maneres com dansa la nostra llengua. 
perquè, de llevant a ponent, tots parlem el mateix.

Dia Hora espai a

29/03/2014 21:30H teatre Casal / VilaFraNCa Del p.

27/04/2014 19:00H ateNeu / saNt Just DesVerN

preu: 10€ 
soCi: 8€



momeNts 
De Festa
esBart DaNsaire De ruBí

Dansa

Música: arNau Vila, CoHi Grau, JorDi Nuñez
coreoGrafies: JorDi ruBio, JoaN Fosas, alBert saNs
Direcció artística: JorDi ruBio
DuraDa De l’espectacle: 85 miNuts

>> com es desprèn del seu nom, “Moments de festa” és una proposta en la qual l’esbart 
de rubí posa en escena tres moments especials de festa dansada. un muntatge de tres 
coreografies diferenciades que van dels balls de les mestresses i els segadors, a danses 
originàries de les comarques del Baix llobregat i el Vallès.

Dia Hora espai a

16/03/2014 18:30H CasiNo / CalDes De moNtBui

11/05/2014 18:00H ateNeu / torrelles De lloBreGat

preu: 10€ 
soCi: 8€



Fill De la terra 
«la lleGeNDa Del Comte arNau»
esBart saNt martí  

Dansa

Direcció artística: DaViD martíNez Coral
Música: Grup tralla
DuraDa De l’espectacle: 80 miNuts

>> l’esbart sant Martí presenta  un espectacle que proposa una nova mirada a la llegenda 
del comte arnau, un dels mites més populars i coneguts arreu de catalunya. en aquesta 
versió, el comte serà condemnat  a ballar eternament per pagar les seves malifetes. 
Dansa, música i cant s’uneixen als immortals textos de Josep Maria de sagarra per donar 
forma a aquesta original posada en escena.

Dia Hora espai a

09/03/2014 18:00H l’aVeNç / espluGues De lloB.

30/03/2014 18:00H ateNeu l’aliaNça / lliçà D’amuNt

preu: 10€ 
soCi: 8€



CaNt



aCtea 
CaNta Beatles
Cor FemeNí aCtea

Cant

Direcció Musical: Carles Josep ComalaDa
DuraDa De l’espectacle: 60 miNuts

>> un viatge a través de l’univers del quartet de liverpool amb versions agosarades de 
temes clàssics i interpretacions que desprenen una gran sensibilitat musical. la proposta 
musical va més enllà, amb una posada en escena on les més conegudes composicions 
amb lleugers tocs de jazz, samba, blues o swing, contribueixen a perpetuar el mite dels 
cavallers del pop britànic.

Dia Hora espai a

23/02/2014 19:00H ass. Cultural i reCreatiVa / Fals

10/05/2014 18:00H la uNió De m. r.  / moNtCaDa i reixaC

25/05/2014 18:00H ateNeu l’aliaNça / lliçà D’amuNt

preu: 10€ 
soCi: 8€



DiVertimeNto
Cor JoVe seNtmeNat

Cant

Direcció Musical: toNi saNtiaGo
DuraDa De l’espectacle: 60 miNuts

>>Divertimento és una successió de situacions de caire còmic on el més important 
és gaudir de cada univers presentat per les diferents peces musicals. totes elles són 
interpretades “a capella” amb un clar component mediterrani i en diversos idiomes. una 
posada en escena descarada i divertida on el cant coral és el motor i fil conductor però 
on s’hi sumen el teatre i la dansa.

Dia Hora espai a

16/03/2014 18:00H CasiNo/ saNt aNDreu De la BarCa

12/04/2014 20:30H orFeó lleiDatà / lleiDa

preu: 10€ 
soCi: 8€



exili
Cor país meu

Cant

Direcció Musical: ramoN maNeNt
DuraDa De l’espectacle: 70 miNuts

>> exili és un espectacle de cançó popular que testimonia l’èxode de milers de persones 
abans, durant i després de la Guerra civil espanyola. una interpretació de cant coral, amb 
breus moviments escènics, executada pels cantaires d’un cor mixt d’una vintena de veus 
especialitzat en la polifonia tradicional. un homenatge a les persones que van patir i 
lluitar per les nostres llibertats.

Dia Hora espai a

08/02/2014 21:00H la Cate / FiGueres

16/02/2014 18:00H CeNtre moral / areNYs De muNt

preu: 10€ 
soCi: 8€



exili
Cor país meu

BlaCk GrooVes. 
arrels NeGres
Grup VoCal zetzàNia

Cant

Direcció Musical:  erWYN seeruttoN
DuraDa De l’espectacle: 75 miNuts

>> un concert que posa en escena entre quinze i vint veus amb un potent repertori 
de jazz, negro spirituals i gospel contemporani. Música d’arrel negra amb un so molt 
característic d’harmonies compactes a quatre i sis veus, amb el que el Grup Vocal 
Zetzània connecta, arriba i fa vibrar a tots aquells que els escolten.

Dia Hora espai a

16/02/2014 19:00H el CeNtre / lloreNç De peNeDès

02/03/2014 18:00H l’aVeNç / espluGues De lloBreGat

preu: 10€ 
soCi: 8€



ol’GreeN
liVe
ol’GreeN

Cant

Direcció Musical:  miCHèle alDerete
Direcció escènica: tato marisCal
DuraDa De l’espectacle: 75 miNuts

>> una posada en escena amb una bona dosi de ball i d’humor i un repertori  eclèctic, 
són els trets més característics de l’espectacle d’ol’Green. el repertori fa un recorregut 
musical q ue inclou grans clàssics de l’edith piaf o the Beatles, però també temes disco  
dels 70-80 i altres més actuals com un esbojarrat medley de dives del pop (Beyoncé, 
lady Gaga, shakira). es tracta d’un viatge a l’alegria, una bombolla de música divertida i 
optimista, però també profunda i continguda que empatitza amb l’emoció.  

Dia Hora espai a

22/02/2014 18:00H la uNió De m. r. / moNtCaDa i reixaC

23/02/2014 18:00H l’aVeNç / espluGues De lloB.

08/03/2014 22:00H l’ateNeu / torelles De lloB.

23/03/2014 18:30H CírCol CatÒliC/ BaDaloNa

06/04/2014 18:30H el CasiNo / CalDes De moNtBui

24/05/2014 21:30H teatre Casal / VilaFraNCa Del p.

25/05/2014 19:00H ateNeu / saNt Just DesVerN

31/05/2014 22:00H teatre / l’ametlla De merola

preu: 10€ 
soCi: 8€



músiCa



els elemeNts
aGrupaCió musiCal CaNareVa

música

autors: JaCoB De HaNN, eriC WHitaCre, steVeN reikeN, otto sCHaWartz, NaoHiro iWai, Jim CurNoW
Direcció Musical: roGer roDríGuez múria
DuraDa De l’espectacle: 70 miNuts

>> l’ateneu és a les fosques. l’escenari també. una tènue llum, cada cop d’un color diferent, 
envolta els músics donant sentit a la seva música. cada obra representa un element de 
l’univers. la llum i el color creen una atmosfera relaxada. la projecció d’un audiovisual 
integrat i compassat amb les obres que s’interpreten submergeix al públic en l’espectacle.

Dia Hora espai a

30/03/2014 18:00H CeNtre moral / areNYs De muNt

01/06/2014 18:30H ass. Cultural i reCreatiVa / Fals 

preu: 10€ 
soCi: 8€



músiCa... 
a esCeNa!
assoCiaCió musiCal pau Casals

música

autors: VerDi, masCaGNi, WaGNer, CHueCa, J. Williams, r.roDGers, aNDreW lloYD WeBBer
Direcció Musical: FraNCesC ViDal Vila i Bartolomé GarCia-plata GiroNés
DuraDa De l’espectacle: 80 miNuts

>> De tots és sabuda la força narrativa que té la música i la seva importància en la posada 
en escena en el cinema, el teatre, l’òpera o la sarsuela, fins al punt d’esdevenir un gènere 
propi: el teatre musical. el repertori d’aquest concert vol retre un homenatge a moltes 
d’aquelles peces que tants bons moments ens han fet passar durant les nostres vides.

Dia Hora espai a

27/04/2014 18:00 teatre / l’ametlla De merola

preu: 10€ 
soCi: 8€



la GraN Nit 
Dels musiCals
BaNDa De músiCa Del prat De lloBreGat

música

autors:  aNDreW lloYD WeBBer, arNolD sCHöNBerG, leoNarD BerNsteiN
DirEcció mUSicaL: JoaN Carles CHorDà i esCriVà
DuraDa De l’espectacle: 90 miNuts

>> Qui no ha gaudit mai de fragments d’el fantasma de l’Òpera, de Jesucrist superstar o 
d’els Miserables? la Banda de Música del prat s’endinsa en el món del teatre musical per 
a mostrar al públic els majors èxits dels teatres de Broadway oferint una selecció dels 
temes més representatius de la mà d’una banda de cinquanta músics.

Dia Hora espai a

09/02/2014 18:30H CírCol CatÒliC / BaDaloNa

30/03/2014 18:00H ateNeu / torrelles De lloB.

06/04/2014 18:00H l’aVeNç / espluGues De lloB.

27/04/2014 18:00H la uNió De m. r. / moNtCaDa i reixaC

preu: 10€ 
soCi: 8€



la BaNDa 
Va a BroaDWaY
BaNDa simFÒNiCa uNió musiCal De tarraGoNa

música

autors:  aNDreW lloYD WeBBer, JoHaN De meiJ, alaiN BouBlil, ClauDe-miCHel sCHöNBerG, marCel peeters, 
Dirk Brossé, leoNarD BerNsteiN i NaoHiro iWai.
DirEcció mUSicaL: osCar miGuel losaDa
DuraDa De l’espectacle: 75 miNuts

>> la Banda simfònica unió Musical de tarragona us proposa un viatge musical al cor del 
districte teatral de nova York: Broadway. un concert que us farà somiar, reflexionar i 
emocionar-vos amb els temes d’alguns dels musicals més coneguts, més aclamats entre 
el públic i que van veure la llum a la mítica ciutat dels gratacels.

Dia Hora espai a

 23/02/2014 18:30H CasiNo / CalDes De moNtBui

preu: 10€ 
soCi: 8€



poBlaCió espai a Dia Hora art esCèNiCa títol espeCtaCle FormaCió

areNYs De muNt
CeNtre moral
rBla. FraNCesC maCià, 57
areNYs De muNt

16/02/2014 18:00H CaNt exili Cor país meu

30/03/2014 18:00H músiCa els elemeNts aGrupaCió musiCal CaNareVa

04/05/2014 18:00H teatre VariaCioNs eNiGmàtiques Grup De teatre Del CeNtre De lloreNç Del peNeDès

18/05/2014 18:00H DaNsa 1714 - Diari D’uNa esperaNça Grup DaNsa Cor De  CataluNYa

BaDaloNa
CírCol CatÒliC
C/ saNt aNastasi, 2
BaDaloNa

09/02/2014 18:30H músiCa la GraN Nit Dels musiCals BaNDa Del prat

16/02/2014 18:30H teatre VariaCioNs eNiGmàtiques Grup De teatre Del CeNtre De lloreNç Del peNeDès

02/03/2014 18:30H DaNsa 1714 - Diari D’uNa esperaNça Grup DaNsa Cor De  CataluNYa

23/03/2014 18:30H CaNt ol’GreeN liVe ol’GreeN - FiNalistes Del proGrama «oH HappY DaY» De tV3

CalDes De 
moNtBui

CasiNo De CalDes
C/  ForN, 15
CalDes De moNtBui

23/02/2014 18:30H músiCa la BaNDa Va a BroDWaY BaNDa uNió musiCal De tarraGoNa

16/03/2014 18:30H esBart momeNts De Festa esBart DaNsaire De ruBí

06/04/2014 18:30H CaNt ol’GreeN liVe ol’GreeN - FiNalistes Del proGrama «oH HappY DaY» De tV3

25/05/2014 18:30H teatre trampa mortal amiCs De les arts De terrassa



poBlaCió espai a Dia Hora art esCèNiCa títol espeCtaCle FormaCió

espluGues De 
lloBreGat

CeNtre Cultural l’aVeNç
C/ àNGel Guimerà 27
espluGues De lloBreGat

23/02/2014 18:00H CaNt ol’GreeN liVe ol’GreeN - FiNalistes Del proGrama «oH HappY DaY» De tV3

02/03/2014 18:00H CaNt BlaCk GrooVes Grup VoCal zetzàNia

09/03/2014 18:00H DaNsa el Fill De la terra esBart saNt martí

06/04/2014 18:00H músiCa la GraN Nit Dels musiCals BaNDa Del prat

27/04/2014 18:00H teatre trampa mortal amiCs De les arts De terrassa

Fals

ass. Cultural i reCreatiVa
C/ esColes, s/N
Fals 

23/02/2014 19:00H CaNt aCtea CaNta Beatles Coral mixta iGualaDa

30/03/2014 19:00H DaNsa 1714 - Diari D’uNa esperaNça Grup DaNsa Cor De  CataluNYa

31/05/2014 19:00H teatre VariaCioNs eNiGmàtiques Grup De teatre Del CeNtre De lloreNç Del peNeDès

01/06/2014 18:30H músiCa els elemeNts aGrupaCió musiCal CaNareVa

FiGueres
la Cate
rDa. reCtor arolas, 4
FiGueres

08/02/2014 21:00H CaNt exili Cor país meu

09/03/2014 18:00H DaNsa 1714 - Diari D’uNa esperaNça Grup DaNsa Cor De  CataluNYa

29/03/2014 21:00H teatre méNaGe à trois FilaGarsa

27/04/2014 18:00H teatre polítiCameNt iNCorreCte sotaCaBiNa teatre

lleiDa
orFeó lleiDatà
C/ Darrere saNt martí s/N.  
lleiDa

16/03/2014 19:00H DaNsa 1714 - Diari D’uNa esperaNça Grup DaNsa Cor De  CataluNYa

12/04/2014 20:30H teatre DiVertimeNto Cor JoVe seNtmeNat



poBlaCió espai a Dia Hora art esCèNiCa títol espeCtaCle FormaCió

lloreNç Del p.
el CeNtre C/ maJor, 3
lloreNç Del peNeDès

16/02/2014 19:00H CaNt BlaCk GrooVes Grup VoCal zetzàNia

18/05/2014 19:00H teatre la DoNa Flor Cia. mala Fama “els CarliNs”

l’ametlla De 
merola

teatre De l’ametlla
plaça Del teatre, s/N, 
l’ametlla De merola

01/03/2014 22:00H DaNsa 1714 - Diari D’uNa esperaNça Grup DaNsa Cor De  CataluNYa

27/04/2014 18:00H músiCa músiCa... a esCeNa aGrupaCió musiCal pau Casals

31/05/2014 18:00H CaNt ol’GreeN liVe ol’GreeN - FiNalistes Del proGrama «oH HappY DaY» De tV3

lliçà D’amuNt

ateNeu l’aliaNça
Carrer l’aliaNça, 17
lliçà D’amuNt

16/02/2014 18:00H teatre polítiCameNt iNCorreCte sotaCaBiNa teatre

30/03/2014 18:00H DaNsa el Fill De la terra esBart saNt martí

26/04/2014 22:00H teatre trampa mortal amiCs De les arts De terrassa

10/05/2014 22:30H teatre méNaGe à trois FilaGarsa

25/05/2014 18:00H CaNt aCtea CaNta Beatles Coral mixta iGualaDa

moNtCaDai 
reixaC

la uNió De mas rampiNYo
aV. CataluNYa, 16 
moNtCaDa i reixaC

22/02/2014 18:00H CaNt ol’GreeN liVe ol’GreeN - FiNalistes Del proGrama «oH HappY DaY» De tV3

15/03/2014 18:00H DaNsa 1714 - Diari D’uNa esperaNça Grup DaNsa Cor De  CataluNYa

27/04/2014 18:00H músiCa la GraN Nit Dels musiCals BaNDa Del prat

10/05/2014 18:00H CaNt aCtea CaNta Beatles Coral mixta iGualaDa



poBlaCió espai a Dia Hora art esCèNiCa títol espeCtaCle FormaCió

saNt aNDreu
De la BarCa

el CasiNo
C/ CataluNYa, 2
saNt aNDreu De la BarCa

16/02/2014 18:00H DaNsa trama esBart eGareNC

16/03/2014 18:00H CaNt DiVertimeNto Cor JoVe seNtmeNat

18/05/2014 18:00H teatre méNaGe à trois FilaGarsa

saNt Just 
DesVerN

ateNeu
C/ De l’ateNeu, 3
st. Just DesVerN

23/02/2014 19:00H teatre aNtíGoNa a NoVa York tequatre

30/03/2014 19:00H teatre méNaGe à trois FilaGarsa

27/04/2014 19:00H DaNsa somDaNsa esBart DaNsaire De mollet

25/05/2014 19:00H CaNt ol’GreeN liVe ol’GreeN - FiNalistes Del proGrama «oH HappY DaY» De tV3

torrelles De 
llloBreGat

ateNeu torrelleNC
C/ maJor, 65 Baixos
torrelles De lloBreGat

08/03/2014 22:00H CaNt ol’GreeN liVe ol’GreeN - FiNalistes Del proGrama «oH HappY DaY» De tV3

30/03/2014 18:00H músiCa la GraN Nit Dels musiCals BaNDa Del prat

06/04/2014 18:00H teatre polítiCameNt iNCorreCte sotaCaBiNa teatre

11/05/2014 18:00H DaNsa momeNts De Festa esBart DaNsaire De ruBí  

VilaFraNCa Del. p.
teatre Casal
rBla. Nostra seNYora, 35 
VilaFraNCa Del peNeDès

29/03/2014 21:30H DaNsa somDaNsa esBart DaNsaire De mollet

12/04/2014 21:30H teatre polítiCameNt iNCorreCte sotaCaBiNa teatre

24/05/2014 21:30H CaNt ol’GreeN liVe ol’GreeN - FiNalistes Del proGrama «oH HappY DaY» De tV3



 d
is

se
n

y 
g

r
àf

ic
: w

w
w

.n
u

r
ia

pa
r

es
.c

o
m

 
CeNtre moral
rBla. francesc Macià, 57 
arenYs De Munt

 
CírCol CatÒliC
c/ sant anastasi, 2
BaDalona

 
CasiNo De CalDes
c/ forn, 15
calDes De MontBui

 
l’aVeNç
c/ ànGel GuiMerà, 27
espluGues De lloBreGat 

 
ass. Cultural i reCreatiVa
c/ escoles, s/n
fals 

 
la Cate
rDa. rector arolas, 4 
fiGueres

 
orFeó lleiDatà
c/ Darrere sant Martí, s/n
lleiDa

 
el CeNtre
c/ MaJor, 3
llorenç Del peneDès

 
teatre De l’ametlla
plaça Del teatre, s/n
l’aMetlla De Merola

 
ateNeu l’aliaNça
c/aliança, 17 
lliçà D’aMunt

 
la uNió De mas rampiNYo
aV. catalunYa, 16 
MontcaDa i reiXac

ateNeu
c/ De l’ateneu, 3
st. Just DesVern

el CasiNo
c/ catalunYa, 2
sant anDreu De la Barca

ateNeu torrelleNC
c/ MaJor, 2
torrelles De lloBreGat

teatre Casal
rBla. nostra senYora, 35 
Vilafranca Del peneDès

rESErVES i mÉS iNFormació:

WWW.espaia.Cat

u n a  i n i c i at i Va  D e : a M B  e l  s u p o r t  D e :c o o r D i n a c i ó : pat r o c i n a D a  p e r : a M B  e l  s u p o r t  e n  l a  c o M u n i c a c i ó : a M B  l a  c o l · l a B o r a c i ó  D e :


