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Edició i disseny: Ajuntament d’Alella
Il·lustració de coberta: Mar Torrano
DL B 21766-2022      

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis 
posteriors a la seva publicació (setembre 2022). Totes les 
actualitzacions les podeu trobar al web www.alella.cat/espaialella 
i a @EspaiAlella

Exemplar gratuït.

Imprès en paper FSC (gestió forestal sostenible). Quan ja no us 
sigui útil, llenceu-lo al contenidor blau. 

Contacte
Carrer de Santa Teresa, 9
08328 Alella
T. 93 867 81 87
espaialella@alella.cat

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h
5 de gener, 24 de desembre, 31 de desembre, festius i agost tancat.

Butlletí electrònic
Si voleu rebre informació periòdica de la programació, 
inscriviu-vos a www.alella.cat/rebrenoticies
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calendari temporada gen/juny 2023

A música
divendres 13 de gener
Amb veu de dona
Duo Nótt

A cinema A cinexic
diumenge 15 de gener
Gordon i Paddy  
Linda Hambäck

A teatre A familiar 
diumenge 22 de gener
Nius  
Projecte Nius

A teatre A amateur
dissabte 4 de febrer
Terra baixa d'Àngel Guimerà 
Societat La Flor de la Palma de Teià 

A dansa A familiar
diumenge 12 de febrer 
Somni sota la finestra 
La Dansívora

A cinema A cinexic
diumenge 19 de febrer
Al sostre del món  
Rémi Chayé

A musical
ds 25 de febrer i dg 26 de febrer
La 39, ja et trucarem
Companyia 3quefan

A teatre A familiar
dissabte 18 de març
Píndoles pel 8M
Cultura Tangent

A cinema A cinexic
diumenge 19 de març
El cargol i la balena  
Magic Light Pictures

A dansa
dissabte 15 d'abril
Meta  
Albert Bassas

A cinema A cinexic
diumenge 16 d'abril
La mama és pura pluja  
Hugo de Faucompret

A teatre Afamiliar
ds 29 d’abril i dg 30 d'abril
La biblioteca de la curiositat infinita 
Marga Socias

A teatre
diumenge 7 de maig
Les bones intensions
Marc Artigau

A cinema A cinexic
diumenge 14 de maig
Jacob, Mimi i els gossos del barri  
Edmunds Jansons

A música 
divendres 19 de maig
Jota de morir 
Marala

A música
dissabte 17 de juny
Les dones de la meva vida 
Elena Gadel i Marta Robles
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Amb veu de 
dona 
Duo Nótt

La soprano alellenca Anna Guasch i la pianista Marina 
Bengoa presenten un repertori que explora la cançó 
composta per dones espanyoles i americanes de diferents 
èpoques i estil, passant per àries d’estil italià fins a obres 
més contemporànies, parant atenció a les composicions 
d’Alicia de Larrocha, que al 2023 es commemora el 
centenari del seu naixement.

A música
divendres 13 de gener

Hora: 20 h
Durada: 60 min amb 
descans 

Preu: Entre 7,50 i 9 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Intèrprets 
Anna Guash, soprano
Marina Bengoa, piano
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Gordon i Paddy 
Linda Hambäck

El cap de policia del bosc, el gripau Gordon, està a punt 
de retirar-se i ha de trobar un nou assistent. Paddy, 
una rateta intel·ligent amb un gran sentit de l'olfacte 
sembla ser la candidata adequada. Junts han de resoldre 
l'últim cas de Gordon: el misteri de les glans de l'esquirol 
desaparegudes. Res com una bona feina en equip per a 
retornar-li la pau al bosc. 

A cinema A cinexic
diumenge 15 de gener 

Hora: 17  h
Durada: 62 min 

Preu: Entre 2,50 i 3 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
5 anys.

Cinexic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu en 
català arreu del territori. 
Aquest projecte  impulsat per 
Òmnium Cultural s’emmarca 
en un pla d’acció a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús 
social del català.
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Nius
Projecte Nius

Nius és un concert immersiu, una invitació per a tota la 
família a viure l'art amb els cinc sentits. L’espectacle està 
dedicat al moment únic dels primers 18 mesos de vida. 
Celebrem, en un espai tranquil i segur, ple de bellesa, 
música, olors, colors i textures, l’arribada de la vida en 
forma de panxa i batec. 

La creació, Coproducció de LaSala - elPetit, ha comptat 
amb el treball dedicat de mares i pares que viuen als 
Centres Penitenciaris de Wad-Ras i Brians 2.

A teatre A familiar
diumenge 22 de gener

Hora: 12 i 16 h
Durada: 45 min

Preu: Entre 5 i 6 €
Tots els adults i infants 
necessiten comprar entrada.
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: entre 0 i 18 
mesos.

Interpretació, veus i 
instruments 
Helena Cabo i Pablo Arias 
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Terra baixa, 
d'Àngel Guimerà 
Societat La Flor de la 
Palma de Teià

La Societat La Flor de la Palma de Teià posa en escena 
el clàssic d’Àngel Guimerà que planteja magistralment 
l’oposició entre el pla corromput i la muntanya 
incontaminada. 

Guimerà crea el mite de la Terra Alta, un món 
incontaminat, on no existeix el mal i d’on surten heroi 
i heroïna que s’oposen a la corrupció de la Terra Baixa i 
venç el mal.

A teatre A amateur
dissabte 4 de febrer 

Hora: 18  h
Durada: 120 min amb 
descans 

Preu: Entre 7 i 9 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Direcció 
Dolors Badia
Direcció d'interpretació 
Toni Calmet
Interpretació 
Montse Torra, Francesc Ribas, 
Josep Ma Trepat, Laia Duch, 
Carol Ribera, Roser March, 
Jordi Vilagrasa, Pere Pairó, 
Carles Martínez, Josep Botey, 
Fede Salas, Pol Sabater

Teatreteca
La ciència és cosa de totes
Servei d'acollida per a infants 
durant la funció.  
Més informació: pàgina 21
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Somni sota la 
finestra
La Dansívora

Un espectacle de dansa familiar que ens parla de la 
soledat entre la gent gran. Basat en un llibre infantil editat 
per l’Editorial El cep i la nansa, amb text d'Anna Vila i 
il·lustracions de Jaume Bonnin, l’espectacle narra una 
història real. 

L’Emília viu sola, ja és molt gran i no pot sortir al carrer. 
La seva néta, amb l’ajuda de molts familiars, amics i 
veïns, li organitza una sorpresa: una petita obra de dansa, 
música i teatre al carrer perquè la iaia la pugui gaudir des 
de la seva finestra. L'Emília no l’oblidarà mai, aquella 
sorpresa.

A dansa A familiar
diumenge 12 de febrer 

Hora: 18 h 
Durada: 45 min

Preus: Entre 5 i 6 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
3 anys.

Direcció artística i coreografia
Aina Gargallo i Anna Vila
Intèrpretació
Aina Gargallo, Anna Vila i 
Julián Rico 
Música i escenografia
Lluís Alba
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Al sostre del 
món 
Rémi Chayé

1882. Sant Petersburg. Sasha és una jove aristòcrata russa 
que ha estat sempre fascinada per l'aventurera vida del 
seu avi, Olukin, un explorador famós que no ha tornat 
de la seva última expedició a la conquesta del Pol Nord. 
Sasha, lluny de satisfer als seus pares, que han concertat 
les seves noces, es rebel·la contra aquest destí i decideix 
sortir cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi.

A cinema A cinexic
diumenge 19 de febrer

Hora: 17  h
Durada: 80 min 

Preu: Entre 2,50 i 3 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
6 anys.

Cinexic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu en 
català arreu del territori. 
Aquest projecte  impulsat per 
Òmnium Cultural s’emmarca 
en un pla d’acció a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús 
social del català.
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La 39, ja et 
trucarem 
Companyia 3quefan

L’Espai d’Arts Escèniques presenta la nova producció 
de la companyia de Teià 3quefan, un musical de creació 
pròpia —la música, el guió i tot el treball escènic— que ha 
desenvolupat residència artística a l’Espai des del càsting 
inicial fins a l’estrena.  

La Clara és una actriu enamorada dels musicals que 
cansada de treballar servint cafès i fer càstings decideix 
fer el seu propi musical. Però lluny de la imatge que 
s’ha construït, sobretot gràcies al imaginari del cinema 
americà on els protagonistes sempre aconsegueixen els 
seus somnis, la realitat resulta ser molt més prosaica. 

A musical
dissabte 25 i diumenge 26 de febrer

Hora dissabte: 19 h
Hora diumenge: 18 h 
Durada: 120 min amb 
descans

Preus: Entre 14 i 18 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Direcció i coreografia
Bibiana Morales 
Llibret i ajudant de direcció
Víctor Sancho  
Música i direcció musical
Carlos de Salvador

Residència 
artística
a l'Espai
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Píndoles pel 8M 
Cultura Tangent

Amb motiu del 8M, recorrerem l’Espai d’Arts Escèniques 
darrera de diferents propostes escèniques breus amb 
temàtiques relacionades amb les dones pensades 
especialment pel públic més jove. 

Big band Comèdia explosiva que tracta els mites de 
l’amor romàntic, els rols de gènere i les relacions de 
parella.

Homenatge A tantes joves, ara ja majors, que sacrificaren 
el seu gaudi per tota una vida cuidant als del seu voltant.

We Would Prefer Not To Peça de teatre físic que ens 
presenta les ferides, vicis i adiccions de dues dones i les 
seves relacions.

A teatre A familiar
dissabte 18 de març

Hora: 19 h
Durada: 55 m

Preus: Entre 5 i 6 € 
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
12 anys.
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El cargol i la 
balena 
Magic Light Pictures

Amb esperit inquiet i ganes de descobrir món, un petit 
cargol s’embarca en un viatge,  a la cua d’una balena 
geperuda, a través dels mars. Però, un dia, la balena perd 
el rumb i acaba encallada a una badia aïllada. Com ho farà 
el petit cargol per rescatar-la? Una bonica història d’una 
amistat improbable que ens farà recórrer els indrets més 
sorprenents i màgics del món submarí. 

Dels productors de pel·lícules com El Grúfal, Zog i La rata 
pirata, arriba aquesta nova aventura acompanyada de tres 
curtmetratges tocats pel poder del mar.

A cinema A cinexic
diumenge 19 de març

Hora: 17  h
Durada: 57 min 

Preu: Entre 2,50 i 3 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
3 anys.

Cinexic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu en 
català arreu del territori. 
Aquest projecte  impulsat per 
Òmnium Cultural s’emmarca 
en un pla d’acció a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús 
social del català.
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Meta 
Albert Bassas

L’alellenc Albert Bassas, després d’una residència 
artística a l’Espai, estrena el seu primer treball 
coreogràfic en versió llarga que ens endinsarà en el 
món de l’educació, en els valors que la fonamenten, la 
competició o la jerarquització, sota idees dominadores 
com l’èxit i el fracàs. Meta ens proposarà reflexionar 
sobre la col·lectivitat i la individualitat, la inèrcia i la pausa 
o l’endarrerit o el guanyador i proposa nous models de 
treball basats en la cooperació i la dissidència motriu.

A dansa
dissabte 15 d'abril 

Hora: 19 h
Durada: 50 min 

Preu: Entre 7,5 i 9 €
Adquisició d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Intèrprets 
Quim Gayà, Laura Morán, Uxía 
P. Dios i Anna Soler

Residència 
artística
a l'Espai
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La mama és 
pura pluja 
Hugo de Faucompret

La Jana és una nena de 8 anys forta i espavilada que té 
moltes ganes que arribi el Nadal, però aquest any l’haurà 
de passar amb la seva àvia, ja que la seva mare necessita 
un descans. Per la seva banda, la petita Violeta no s’hauria 
imaginat mai vivint al Palau de Versalles, i menys amb el 
seu oncle Regis! Totes dues protagonistes es trobaran amb 
situacions que no entraven als seus plans, però aprendran 
a viure-les amb optimisme i alegria.

Dues boniques històries plenes de màgia i tendresa que 
aborden la gestió de les emocions dels més petits de la 
casa.

A cinema A cinexic
diumenge 16 d'abril

Hora: 17 h
Durada: 60 m

Preu: Entre 2,50 i 3 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de 
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
6 anys.

Cinexic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu en 
català arreu del territori. 
Aquest projecte  impulsat per 
Òmnium Cultural s’emmarca 
en un pla d’acció a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús 
social del català.
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La biblioteca 
de la curiositat 
infinita 
Marga Socias

La biblioteca de la curiositat infinita és una instal·lació 
interactiva amb el llibre com a protagonista. Algú va dir 
que l’afortunada troballa d’un bon llibre pot canviar el 
destí d’una ànima. En aquesta biblioteca cada llibre és 
un viatge que, tot i que no pretengui canviar el destí de 
ningú -encara que bé podria-, ofereix la possibilitat de 
convidar-lo a un univers fascinant. 

Aquest espectacle reb el suport de l'Ajuntament de Girona 
(Girona Kreas). 

A teatre A familiar
dissabte 29 i diumenge 30 d'abril 

Entrada de públic cada 
30 min. Dissabte a partir 
de les 17 h i diumenge a 
partir de les 10.30 h 

Preu: Entre 5 i 6 €
Adquisició d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Edat recomanada: tots els 
públics

Idea original 
Marga Socias
Disseny i construcció de 
l’escenografia 
Thomas Roper
Bibliotecàries 
Paula Pascual / Maika 
Eggericx, Violeta Avilés / Dolça 
Alcanyís i Marga Socias
Paisatge sonor 
Carlos Fontova
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A teatre
diumenge 7 de maig

Hora: 18.30 h
Durada: 70 min

Preu: Entre 9 i 12 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Autoria 
Marc Artigau
Direcció 
Joan Maria Segura
Repartiment 
Míriam Iscla i Joan Negrié

Teatreteca
Ple de disfresses
Servei d'acollida per a infants 
durant la funció.  
Més informació: pàgina 21
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Les bones 
intencions
Marc Artigau

A la Paula i a en Pere les coses mai no els han sortit 
com esperaven. La Paula, mare soltera, sense recursos 
econòmics, ha trobat en el tràfic de pastilles i alguns 
robatoris ‘sense importància’ la manera de sobreviure 
en un món cada vegada més salvatge. En Pere, per la 
seva banda, un empresari amb cert èxit, només sap 
relacionarse de manera nociva amb les seves parelles. Una 
nit freda de febrer, es coneixen en un descampat per fer 
un intercanvi de substàncies i allà, enmig d’aquell negoci, 
tenen una visió, una epifania, muntaran una empresa 
junts. 
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Jacob, Mimi i els 
gossos del barri 
Edmunds Jansons

En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia convertir-se en 
arquitecte com el seu pare. Un dia, el pare, que sempre 
va atrafegat, ha de marxar per negocis durant uns dies 
i el noi haurà de passar una setmana sencera amb la 
seva cosina Mimi i el seu oncle Àguila al barri antic 
de Riga, Maskachka. Tan bon punt hi arriba, un ric 
home de negocis comença a excavar el parc central per 
transformar-lo i edificar-hi nous gratacels. En Jacob i la 
Mimi decideixen aturar el projecte. El cas és que tan sols 
poden fer-ho amb l’ajut d’una colla de gossos de carrer 
que… poden parlar!

A cinema A cinexic
diumenge 14 de maig

Hora: 17 h
Durada: 70 min

Preu: Entre 2,50  i 3 €
Adquisició d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Edat recomanada: a partir de 
6 anys.

Cinexic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu en 
català arreu del territori. 
Aquest projecte  impulsat per 
Òmnium Cultural s’emmarca 
en un pla d’acció a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús 
social del català.
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Jota de morir
Marala

La Selma, la Clara i la Sandra són tres virtuoses de la 
música que s’interessen per la tradició com una forma 
d’innovació més. En aquest projecte conjunt canalitzen la 
ràbia de les veus femenines silenciades durant segles i, tot 
reivindicant la cura en les seves cançons, es conxorxen en 
el compromís de no tornar a callar mai més.

Marala canten la mort amb voluntat d’integrar-la a la 
vida, amb la intenció de desmitificar-la i retre-li un 
constant homenatge, amb l’objectiu finalment de cantar-
hi avui com hi han cantat sempre les padrines: ficant-se 
la mort dins la boca... per no fer-la callar!

A música
divendres 19 de maig

Hora: 20 h
Durada: 60 min

Preu: Entre 9 i 12 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Creació i interpretació 
Marala: Sandra Montfort, 
Selma Bruna i Clara Fiol
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Les dones de la 
meva vida
Elena Gadel i Marta Robles

Acomiadem la temporada d’arts escèniques amb un 
espectacle que uneix, per primer cop. Per una banda, la 
coneguda cantant i actriu Elena Gadel i per l'altra, la líder 
de Las Migas Marta Robles, una de les guitarristes de 
flamenc més importants de l’actualitat. Les dues artistes 
fan renéixer, a guitarra i veu, cançons que han marcat 
les seves vides i el seu viatge musical, creades per dones 
amb "discurs punyent i revolucionari" com Mayte Martín, 
Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Clara Peya, Lola 
Flores, Maria Arnal o textos d’escriptores com Maria 
Mercè Marçal.

A música
dissabte 17 de juny
als Jardins de Cal Marquès

Hora: 22 h
Durada: 75 min

Preu: Entre 15 i 18 €
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.

Servei de foodtrucks des de 
les 20 h 

Concert
final de 

temporada
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Cinema 

A Cicle Gaudí
L’últim dimarts de mes
El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l’Acadèmia del 
Cinema Català amb el suport de les quatre Diputacions 
Catalanes, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas. 

Dimarts 31 de gener a les 19 h  
42 segundos, de Dani de la Orden i Àlex Murrull

Dimarts 28 de febrer a les 19 h 
Un año y una noche, de Isaki Lacuesta 

Dimarts 28 de març a les 19 h 
Suro, de Mikel Gurrea

Programació actualitzada a: alella.cat/agendacultural

Preus: General 4,50 €  
 Carnet jove 3 € 
 Carnet Associació Casal d'Alella 3 €
 Federació d'Ateneus de Catalunya 3 € 
 Club Vanguardia 2x1
Venda d’entrades:
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de la projecció

A Cartellera d'estrenes
L’Espai d’Arts Escèniques ofereix una programació 
estable de cinema els caps de setmana. Podeu consultar 
els horaris i les pel·lícules a alella.cat/agendacultural i al 
canal d’instagram @cinema_alella.

Preus: General 6,50 €  
 Dia de preu reduït 4,50 €
Venda d’entrades:
Taquilla 1 hora abans de la projecció (pagament només amb 
targeta bancària)
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A Llegir teatre
dimarts 9 de maig
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia i el Teatre Nacional de 
Catalunya juntament amb l’Espai d’Arts Escèniques 
organitza el club de lectura Llegir teatre amb l’objectiu 
de promoure la lectura i el coneixement de la literatura 
dramatúrgica. En aquest club es llegiran i debatran textos 
d’espectacles amb l’oportunitat de assistir a l’espectacle i 
poder contrastar la posada en escena amb el text original 
o l’adaptació. La Biblioteca oferirà les obres teatrals als 
participants del club i s’organitzarà una trobada amb un 
conductor per debatre i parlar-ne del text teatral.

La lectura d’aquesta temporada serà l’adaptació de 
l’obra El temps i els Conway, de J. B. Priestley, dirigida per 
Àngel Llàcer, que es podrà veure al Teatre Nacional de 
Catalunya entre el 13 d’abril i el 21 de maig.  

 
La trobada del club tindrà lloc el dia: 
Dimarts 9 de maig a les 19 h  
A l’Espai d’Arts Escèniques  
Conduïda per l’Elisenda Guiu.

Activitats formatives 

Gratuït
Inscripcions: 
b.alella.fg@diba.cat  
o 93 555 90 55

A Teatreteca
Un servei d’acollida per a infants d’entre 3 i 12 anys 
durant determinades funcions. La teatreca serà un espai 
d’aprenentatge mitjançant el joc i la experimentació 
multisensorial dirigit per educadors professionals i ideat 
per Lleureka Projectes Educatius.

Cada sessió tindrà una temàtica específica:

4 de febrer, a les 18 h, amb motiu de Terra baixa 
La ciència és cosa de totes (pàg. 7)

7 de maig, a les 18 h, amb motiu de Les bones intencions 
Ple de disfresses (pàg. 16)

Preu: 2,50 €/infant
Venda d’entrades: 
Oficina de Turisme
alella.koobin.cat
Taquilla 1 hora abans de
l’espectacle.
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Residències 
L’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella ofereix a 
companyies i artistes d’arts escèniques i audiovisuals, 
tant amateurs com professionals, espais per treballar 
o cercar camins creatius del seus projectes artístics. 
Amb aquesta finalitat els artistes i companyies poden 
presentar la seva candidatura per ser seleccionats 
residents. La convocatòria es considera oberta durant tot 
l’any si es disposen d’espais i dates disponibles.

Més informació: alella.cat/espaialella

A Tipus
Residència artística
Assajos o sessions de creació a sales d'assaig. 

Residència tècnica 
Estada a l’espai escènic amb personal tècnic i material 
escenotècnic. 

Ets artista? 
Músic, música, ballarí, ballarina, 

creadora o creador escènic...  

i ets d’Alella? 
Posa't en contacte amb 

nosaltres i explica’ns  
els teus projectes!

espaialella@alella.cat
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Informació pràctica 

A Venda d'entrades  
Consulteu condicions i descomptes específics a cada espectacle

A PARTIR DEL 4 DE GENER

Per Internet
www.alella.cat/cultura i alella.koobin.cat

Presencial
Oficina de Turisme (consulteu horaris a www.alella.cat/turisme)
• Pagament només amb targeta bancària
Taquilla de l'Espai d'arts escèniques Casal d'Alella:
• 1 hora abans de l'espectacle
• Pagament només amb targeta bancària

Descomptes aplicables
• Fila 1 amb visió reduïda
• A partir de 65 anys / De 0 a 29 anys
• Carnet Associació Casal d’Alella

Condicions de la venda d’entrades 
• Els actes començaran puntualment i no es permetrà l’entrada a l’Espai una vegada 

començat l’espectacle.
• Les portes s’obriran 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle.
• No es pot fer servir el telèfon mòbil durant l’espectacle i s’han d’apagar aquells aparells 

que puguin emetre senyals acústics com rellotges o altres dispositius electrònics.
• No es poden fer fotografies ni gravar sense autorització.
• No es poden fer canvis ni devolucions de les entrades.
• L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte per causes 

imputables a raons alienes.
• Els canvis o anul·lacions s’anunciaran al web de l’Ajuntament d’Alella.



Amb el suport de:

www.alella.cat/espaialella

@espaialella           
@cinema_alella

Aparcaments gratuïts:
Riera Fosca

Àngel Guimerà
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