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2017

23 d’abril
Sant Jordi
ACTIVITATS 8 DE MARÇ
Del

4 al 28 d’abril

 Biblioteca Esteve Paluzie
EXPOSICIÓ CATERINA ALBERT VICTOR CATALÀ
La exposició recòrre la vida i obra
de Caterina Albert, poeta, narradora,
novel·lista i autora teatral. Caterina
Albert, més coneguda com a Victor
Català, pseudònim amb el que
signava les seves obres.

19 dimecres

 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
CONFERÈCIA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“El buentrato como proyecto de
vida”, a càrrec de la seva autora,
Fina Sanz Ramón. La conferència se
centrarà en la proposta d’un model
de convivència basat en el bontracte
que ha d’estar present a l’espai personal, relacional i social. Organitza:
Programa Municipal de Polítiques
per a l’Equitat de Gènere.

Durant el mes d’abril

 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA PUNT DE
LLIBRE. ‘Vals lent a Cedar Bend’, de Robert
James Waller. Entrada lliure.
 18h - Espai Gran Centre
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES I XERRADA
‘EKO PROJECT’. Persones de Barberà del
Vallès ens explicaran la situació de les
persones refugiades. Eko Project treballa
conjuntament amb les persones refugiades
de Vasilika, a Grècia, per tal de crear un
espai per a tothom en el qual es pugui
començar a reconstruir la comunitat.
Activitat per a totes les edats. Entrada
lliure limitada a l’aforament de la sala.
 18.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
CONFERÈNCIA ‘Som el que mengem’ a càrrec
de Laura Girona, nutricionista. Organitza:
Asociación Española Contra el Cáncer.

6 i 7 d’abril

 21h - Auditori Maria Feliu
EL SOPAR DE CAP D’ANY. Obra de teatre
a benefici de Papallupas i Viu-la. Preu
de les entrades: 6 euros. Organitza:
monòlegs solidaris en col·laboració de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

7, 8 i 9 d’abril

 Biblioteca Esteve Paluzie
EXPOSICIÓ ‘SCI-FI’, amb motiu del 25è
aniversari d’Isaac Asimov.
EXPOSICIÓ ‘CONTES DEL REVÉS’
JUGUEM I APRENEM ESCACS (dimarts i dijous)
PROJECTE LÈCXIT (dilluns i dijous)

IEM Maria Reverter
FESTIVAL DE PATINATGE.
“El circ sobre rodes”.
 Dia 7, sessions a les 20 i a les 21.30h.
 Dies 8 i 9, sessions a les 19.30 i a les 21h.
Organitza: Barberà Club Esportiu
Patinatge 2015.

1 i 2 d’abril

7 divendres

 IEM Elisa Badia
CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS
DE KARATE TRADICIONAL KUWO AD.
Organitza: Esportiu Shi-Kan.

3 dilluns

 16h - Espai Gran Ca n’Amiguet
XERRADA ‘La importància de seguir
bé els tractaments’, a càrrec del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,
amb la col·laboració del farmacèutic
Marc López. Entrada lliure limitada a
l’aforament de la sala.

4 dimarts

 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA.
“L’Egipte somiat d’Akhenaton i
Nefertiti”. A càrrec d’Irene Cordón Solà,
doctora en Arqueologia i Egiptologia.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària.
 20h - Auditori Maria Feliu
CONCERT DE CLARINETS de l’Escola
Municipal de Música.

4 i 5 d’abril

 De 9.30 a 12.30h - Centre
de Negocis Nodus Barberà
JORNADA OPORTUNITATS DE NEGOCIS
INTERNACIONAL DEL SECTOR LOGÍSTIC A
ALEMANYA a càrrec de Boil International i
Van Express Deustchland GmbH. Descobreix
la situació del sector de la logística i
quines són les estratègies per accedir amb
èxit al país. Inscripcions: 93 729 72 72.

5 dimecres

 De 9.30 a 12.30h - Centre
de Negocis Nodus Barberà
INSPECCIÓ I MANTENIMENT D’INDÚSTRIES
AMB DRONS a càrrec de Javier Carmona,
cofundador de DronAIR-Tech. Descobreix com
evitar riscos i reduir costos en els sistemes
aeris tripulats de forma remota. Primera
jornada del cicle de LAB’s d’Experimentació
Industrial. Inscripcions: 93 729 72 72.

 9.30h - Fundació Barberà Promoció
EMPRENEDORIA SOCIAL. Idees de
negoci que aporten solucions a
necessitats socials. Sessió oberta
a tothom que tingui una inquietud
social amb ganes d’emprendre
però encara sense una idea
definida de negoci. Places limitades
per estricte ordre d’inscripció.
Informació i inscripcions: Fundació
Barberà Promoció Tel. 93 719 28 37 /
autoocupacio@barpro.cat
 18h – Biblioteca Esteve Paluzie
TALLER INFANTIL “Bafarades d’Andersen”,
per commemorar el Dia Internacional de
Llibre Infantil. A càrrec de Sara Tornos. A
partir de 6 anys. Amb inscripció prèvia.

9 diumenge

 18h - Teatre Municipal Cooperativa
BALL PER A LA GENT GRAN. Ball amb
música en directe. Preu entrada 2€.
Entrada limitada a l’aforament de la sala.

10 dilluns

 19h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA PUNT
DE LLIBRE. ‘Vals lent a Cedar Bend’, de
Robert James Waller. Entrada lliure.

12 dimecres

 16.30h - Espai Gran Centre
TALLER INTERGENERACIONAL DE
PAPIROFLÈXIA. Taller per a totes
les edats. Els infants han de venir
acompanyats d’una persona adulta.

15 dissabte

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Presentació de sol·licituds
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Termini per presentar reclamacions
Llista un cop resoltes les reclamacions
Sorteig del número de desempat
Llista d’alumnat admès
Període de Matriculació
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio

 11h - Plaça del
Mil·lenari
MISSA a l’església
de La Romànica
 d’11.30 a 13h Plaça del Centre
Cívic Ca n’Amiguet
JOCS INFANTIL
GEGANTS.
Organitza: AVV La Romànica
 12h - Plaça del Mil·lenari
BENEDICCIÓ I REP ARTIMENT DEL PA
BALLADA DE SARDANES amb
la Cobla Jovenívola de Sabadell
Patrocina: El Forn de Barberà i
9Serlons. Col·labora: Barberà
amb la Sardana i AVV La Romànica
 12.15h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
CONCERT DE CANT CORAL amb les
corals de Can Gorgs i Endavant
de La Romànica
 13h - Plaça del Centre
Cívic Ca n’Amiguet
ESPECTACLE INFANTIL amb Embolica
que fa fort. Organitza: AVV La Romànica
 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
BALL GENT GRAN amb música
en viu a càrrec de Taxi Gong.
Organitza: AVV La Romànica.
Hi col·laboren: AVV La Romànica, Colla
de Geganters i Grallers de Barberà
del Vallès, Barberà amb la Sardana,
Coral Can Gorgs i Coral Endavant
de La Romànica.

19 dimecres

 18h – Torre d’en Gorgs (sala 2)
COM SOL·LICITAR LA NACIONALITAT
ESPANYOLA? Sessió informativa per a
persones estrangeres. Xerrada molt
pràctica sobre els darrers canvis per
sol·licitar la nacionalitat espanyola,
amb un ampli torn de preguntes per
resoldre dubtes. Inscripcions al correu
electrònic civisme@bdv.cat o al telèfon
937297171 extensió 314 o a l’OAC.

20 dijous

 De 9 a 13h - Centre de
Negocis Nodus Barberà
SESSIÓ D’OCUPACIÓ I 4.0 a càrrec de
Xavi Riba d’INNOVAE. El nou espai del
Centre de Negocis Nodus Barberà
V-LAB de realitat virtual acollirà una
jornada d’ocupació a conèixer els nous
perfils professionals digital i les noves
ocupacions industrials.
 17.30h - Espai Gran Ca n’Amiguet
TALLER DE JOCS DE TAULA.
Descobreix diferents jocs de taula que
ens ajudaran a activar i
mantenir en forma la nostra ment.
Inscripcions del 10 al 13 d’abril
a l’Espai Gran Ca n’Amiguet.

21 divendres

 De 9 a 14h - c/ Pintor Fortuny
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS

 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE PER A MENUTS. “Contes
de Sant Jordi”, a càrrec de Bufamots.
D’1 a 3 anys. Aforament limitat.

17 dilluns

22, 23 i 24 d’abril

 10.30h - CERCAVILA pels carrers del barri
La Romànica amb la Colla de Geganters i
Grallers de Barberà del Vallès

del 23 de març al 4 d’abril
24 d’abril
del 25 al 27 d’abril
3 de maig
4 de maig
2 de juny
del 12 al 16 de juny

FESTA MAJOR DE BARRI:
“LA ROMÀNICA,
LA ROSA DE BARBERÀ”

Dia 22

 12h Espectacle infantil
(plaça del centre cívic)
 18h Inaugutació exposició de pintures
de Juan Ramón Gallecs
 18.30h Concert Coral Endavant
 21.30h Ball de Festa Major

Dia 23

 11h Botifarrada popular i concentració
de motos i cotxes clàssics, amb la
col·laboració de Bad Seven
 12h Concerts DJ’s
 13h Concert del grup Bluestorn
 13h Exhibició de ball rock i country a
càrrec de l’Escola de Ball de Teresa Estop
 19h Jocs gegants

Dia 24

 11h Zumba
 13h Actuació infantil
Durant tots els dies, inflables i
atraccions infantils. Part de la
recaptació es lliurarà a la Parròquia
Santa Maria. Activitats confirmades.
Organitza: AVV la Romànica en
col·laboració amb l’Ajuntament.

25 dimarts

 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. “Les
finances ètiques al servei de les persones: diners amb valors”. A càrrec de
membres de la FETS. Organitza: Aula
d’Extensió Universitària.

26 dimecres

 18h – Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR... A ESCENA. ‘Créixer’,
a càrrec de la companyia de teatre
amateur de l’institut Can Planas.
Entrada lliure.

27 dijous

 De 9 a 11h - Centre de Negocis
Nodus Barberà
WORKSHOP INDÚSTRIA 4.0. Taller
formatiu obert sobre itineraris
d’innovació tecnològica. Adreçat a
petites i mitjanes empreses que
vulguin rebre assessorament gratuït
en innovació tecnològica. Acte
organitzat conjuntament amb els
ajuntaments de Sabadell i Sant Quirze,
amb la col·laboració d’EUREKA.
Inscripcions: 93 729 72 72.

28 divendres

 17h - Espai Gran Centre
TALLER ‘Endinsa’t a l’energia de casa.
Per on s’escapa l’energia de casa?
Quanta energia utilitzem? Com podem
estalviar?’ Activitat adreçada al públic
adult. Inscripcions del 18 al 21 d’abril a
l’Espai Gran Centre.
 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL. “Els biblioaventurers: un
viatge ple de lectures per descobrir”.
A càrrec de Marc Lloan. A partit de 7
anys. Cal inscripció prèvia.
 18 i 19h – Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS. “Welcome
to the jungle”, a càrrec de Kids & Us
Barberà del Vallès. D’1 a 3 anys. Cal
inscripció prèvia.

18 dimarts

22 dissabte

23 diumenge

 18h – Desván del Lector
CONTACONTES DE SANT JORDI.
Organitza: Desván del Lector.

 11h – Castell de Barberà
VISITA AL CASTELL DE BARBERÀ, a
càrrec de l’Associació d’Història
de Barberà i l’Associació UEAS de
Barberà del Vallès.
Aforament limitat. Si voleu
venir, heu de fer-nos arribar
un correu electrònic a l’adreça:
visitacastell@bdv.cat. Organitza:
Ajuntament de Barberà del Vallès.
 D’11 a 14h – Desván del Lector
SIGNATURA DE LLIBRES. El Secreto
de mi infancia i Corazones de papel,
de l’autor barberenc Raúl Úbeda
López. Organitza: Desván del Lector.
 12h – Biblioteca Esteve Paluzie
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE INFANTIL:
El deseo de Juan y otros
cuentos, de l’Editorial Babididú,
de Francisco Manuel Marcos
amb il·lustracions de Fernando
Martínez. Organitza: Biblioteca
Esteve Paluzie.
 17h – Desván del Lector
SIGNATURA DE LLIBRES. Todo
a cualquier precio, de l’autor
barberenc Xavier Sabaté.
Organitza: Desván del Lector.

 De 9 a 21h – Plaça de la Vila
MERCAT DE ROSES I LLIBRES.
 De 10 a 13h – Jardins de
la plaça de la Vila
TROBADA DE PUNTAIRES.
 D’11 a 13h – Plaça de la Vila
TALLER DE ROSES
 Durant el matí
REINVENTEM LA LLEGENDA
a la carpa de la Comissió de protocol.
Organitza: Comissió del
protocol contra les violències masclistes
als espais festius.
 12h – Desván del Lector
CONCERT DEL GRUP BARBERENC
QUELCOM. Organitza: Desván del Lector.
 18h – Plaça de la Vila
BALLADA DE SARDANES amb la cobla Ciutat
de Granollers. Hi participa
Barberà amb la Sardana.

20 i 27 d’abril
 De 18.30 a 20.30h – Biblioteca Esteve Paluzie
TALLER LITERARI DE CREACIÓ DE
MICRORELATS. “El microconte: Un petit
gran gènere”, a càrrec de Joan Pinyol.
Places limitades. Organitza: Biblioteca
Esteve Paluzie.

21 divendres
 18.00h – Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE PER A MENUTS
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.
 19.30h – TMC
CONCERT DE SANT JORDI, a càrrec
de les corals La Mallerenga i els
Barbamecs, grups de guitarres, grups
de saxos i l’Orquestra Combo Jove. Per
a més informació, www.tmcbarbera.cat.
Organitza: Teatre Municipal Cooperativa.

Fundació
Barberà Promoció

3 dilluns

15h – Curs subvencionat
per aturats/des:
Instal·lació i Manteniment
de jardins i zones verdes
(inici previst). Amb
inscripció prèvia.
17.30h – Curs propi:
Manipulació d’aliments
(inici previst). Amb
inscripció prèvia.

4 dimarts

9h – Curs subvencionat
per aturats/des:
Atenció sociosanitària
a persones dependents
en institucions socials
(inici previst). Amb
inscripció prèvia.
10.30h – Xerrada
informativa cursos propis
(anglès, manipulació
d’aliments, operador de
carretons, etc...) Amb
inscripció prèvia.

19 dimecres

10.30h – Xerrada
informativa cursos
subvencionats
per aturats/des
(administració-gestió
i idiomes-anglès). Amb
inscripció prèvia.

20 dijous

17.30h – Xerrada
informativa cursos propis
(anglès, manipulació
d’aliments, operador de
carretons, etc...). Amb
inscripció prèvia.

21 divendres

9h - Curs propi:
Operador/a certificat
de carretons de
manutenció (inici
previst). Amb inscripció
prèvia.
10.30h – Xerrada
informativa cursos
subvencionats per
aturats/des (químicamagatzem). Amb
inscripció prèvia.

TOTS ELS DIES
GARANTIA JUVENIL
Si tens entre 16 i 29 anys
i no treballes ni estudies,
vine a apuntar-te.
APUNTA’T A BARBERÀ
PROMOCIÓ
La Fundació Barberà
Promoció t’ofereix poder
realitzar una entrevista on
se t’informarà de quins són
els serveis i accions de
les que pots participar per
millorar l’ocupabilitat. Es
recolliran les teves dades
curriculars i sol·licituds
dels serveis i accions que
vulguis participar.
Per fer aquesta entrevista
inicial, és imprescindible
reservar de dia i hora, i per
fer-ho pots:
- Clicar el botó “Agafa
tanda” de www.
esbarbera.cat i
seleccionar una de les
opcions de dia i hora
per fer l’entrevista que
s’ofereixen.
- Anar a la Fundació

Barberà Promoció i dir
que vols participar en
l’entrevista d’apuntar-se
a l’entitat.

SERVEI DE
FEINATECA
A LA CARTA
T’ofereix: recursos i
acompanyament d’una
persona professional per
facilitar-te la cerca de
feina i/o formació.
Per poder utilitzar el servei,
cal tramitar i tenir vigent
el CARNET de FEINATECA
(renovant-lo anualment en
el mes de gener) i estar
donat d’alta a l’entitat.
Els dimarts de cada
setmana, a les 10.45
h, es fan les sessions
d’iniciació al servei (que
és on es tramita el carnet
per primera vegada o es
renova) i per assistir-hi
cal que demanis hora
presencialment a la

recepció de la Torre d’En
Gorgs, trucar al telèfon
937192837 o sol·licitar-ho
per mail a
orientacio@barpro.cat

Més informació i/o
inscripcions:
Fundació Barberà Promoció
formacio@barpro.cat
937192837

Activitats juvenils
EL FORAT

4 dimarts

 17h – Grafit-art. Taller de
grafit. Tots els dimarts.

5 Dimecres

 18h - Xerrada “Idomeni
arriba a El Forat”.

6 dijous

 17h – Torneig de ping
pong.

7 divendres

 17h - “Menja’t el
món”. Taller de cuina.

18 dimarts

 17h – Taller de còmic. Crea
el teu còmic.

19 dimecres

 18.30h - “Desmuntem el
drac i la princesa”. Taller
de roses de Sant Jordi.

20 dijous

 16h – Vols fer una
RoomScape?
Vine a organitzar la teva
roomscape.
 17h - Taller de danses
modernes.

21 dijous

 17h - Cursa de bicicletes
i monopatins al Parc
Central del Vallès.

25 dimarts

 17h – Taller de còmic. Crea
el teu còmic.

27 dijous

17h – Taller de danses

modernes.
 17h – “Menja’t el món”.
Taller de cuina.
 17h - Torneig de
PlayStation.

28 divendres

 17h – Taller
intergeneracional amb la
gent gran “Endinsa’t dins
l’energia!”.

- SIA (Servei Informació per a Adolescents): Podràs
trobar informació del teu interès (activitats, salut, formació...). I si no hi és, t’ajudem a aconseguir-la! Totes les tardes, de dilluns a divendres,
de 17 a 18.30h.
- TEA (Taller Estudi Assistit): Al Forat tens un espai per poder estudiar i fer els deures. Sempre
trobaràs a algú que et pot fer un cop de mà! De
dilluns a dijous, de 17 a 18.30h.

LA ROMA

4 i 18 d’abril
 17h – “Jake mate a la rallada”.
Aprofita el nou espai habilitat
pels jocs de taula.

5 dimecres

 18.30h – Taller de cuina.
Vine a fer paté de diferents
gustos.

7 divendres

 18.30h – Assemblea general.
Per organitzar la Nit Jove d’abril
i posar en comú noves idees.

19 dimecres

 18.30h - SIJ Fil Directe: Tarda de
drogues. Resol els teus dubtes.

Del

20 al 22 d’abril

 19h – Taller de roses de Sant
Jordi. Cada dia, toses originals,
creatives
i úniques, de modalitats diferents.

25 dimarts

 18h – Visita a la Fundació
Barberà Promoció.

26 dimecres

 18.30h – Taller de cuina. Vine a
fer croquetes de diferents gustos.

- Consultoria de formació i treball valles-osona@casalsdejoves.org.
per a joves: No saps per on co- Dies 6, 20 i 27 a partir de les 17h
mençar a l’hora de buscar feina?
Necessites noves idees i recur- - Servei de mobilitat internacional
sos? Per aquelles persones per a joves: El servei de mobique cerquen feina i necessiten litat internacional acosta als i
orientació, us oferim: borses de les joves del territori a tot tipus
treball, estratègies per a les en- d’informació relacionada amb extrevistes de feina, elaboració del periències a l’estranger, des de
currículum vitae, cartes de pre- trobar feina, fer un voluntariat
sentació,.... I formació específica europeu, fer pràctiques d’estudis,
per a la recerca de feina per participar en intercanvis juvenils i
internet, per a les temporades camps de treball, així com conèid’estiu o de Nadal, etc. Dies 4, 18 xer i utilitzar les possibilitats que
ofereixen els diversos programes
i 25 a partir de les 17h.
de mobilitat europeus com ara
- Consultoria de salut per a jo- Joventut en Acció, Leonardo da
ves: Tens dubtes sobre qües- Vinci, Eurodyssea, Erasmus+,...
tions relacionades amb la Dies 6, 20 i 27 a partir de les 17h.
sexualitat, l’alimentació o els
consums de drogues? Hi ha res - SIJ-Fil Directe Tarda de droque et preocupa? Vols saber-ne gues: Consumir o no consumir?
més? Vine, demana hora i fes Quins efectes tenen? Quins risles teves consultes de forma cos poden tenir? I si no en vull
totalment confidencial i amb consumir? I si en vull consuuna persona experta en temes mir? Si t’ho preguntes, aquest és
de salut. Dies 5 i 26 a partir de el teu espai! Dia 19 a les 18.30h.
les 17h.
- PIDCES (Punt d’Informació i Di- Servei d’assesorament a en- namització Juvenil als Centres
titats juvenils: Busques el teu d’Educació Secundària)
lloc a la ciutat? Tens projectes Cada dimarts vine a visitar-nos
que vols realitzar i no saps com a l’hora del pati (de 12.30 a 13h).
començar-los? Acosta’t a La Aquest és un espai que els i les
Roma i t’ajudarem a organitzar- estudiants de Barberà podeu
te, t’informarem de que fan les aprofitar per trobar informaassociacions juvenils de la ció que us interessi. El servei
ciutat, com constituir-vos com d’informació juvenil s’apropa al
a associació i tot allò que ne- teu institut. Posa’t en contacte
cessitis per poder dur a terme amb la dinamitzadora a l’hora
les teves inquietuds. Podeu po- del pati per demanar més inforsar-vos en contacte mitjançant mació o passa directament per
la següent adreça electrònica: l’Espai Jove La Roma.

27 dijous

 17.30h – Xerrasa SMI. Xerrada
per a conèixer el Servei de
Mobilitat Internacional.

28 divendres
 20h – Nit Jove.

També estem a les
xarxes socials!

Ens pots trobar a:
ElForat-Bdv
ROMA:
EL FORAT
joventut.barbera LA
Via Sant Oleguer, 6
Soterrani Casal de
laroma@bdv.cat
Cultura. - c/ Nemesi Valls, 35
@josocforat
93 718 93 28
elforat@bdv.cat - 93 718 34 17

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA
1 dissabte

 21.30h - TMC
LOS FANTASMAS DEL TEATRO Cia La Llauna
Mostra de Teatre Amateur.
Un famós director compra
un antic teatre abandonat i
en ruïnes des de fa 60 anys
després d’un incendi i es
descobreixen uns ingrats
inquilins: uns fantasmes
bromistes que fan de les
seves.

2 diumenge

 12h - TMC
ALADDIN THE POT MUSICAL La Roda Produccions
Aladdin és un dels
components del grup
musical Top Flash. Es
presenten al concurs
televisiu Str Band, però
la guitarra d’Aladdin s’ha
trencat i el noi no es pot
permetre comprar-ne una
de nova.

8 dissabte

 21.30h - TMC
JUDIT NEDDERMANN CRA Produccions
El nou disc de Judit
Neddermann és un segon
pas ferm en la seva proposta
més íntima i personal.
Ens trobem davant de deu
cançons on novament s’obre
a cantar i compartir les
seves vivències sincerament
i sense reserves.

VENDA D’ENTRADES
TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA
Plaça Cooperativa, 5 - tmc@tmcbarbera.cat
www.tmcbarbera.cat - Telèfon 937 479 493
PUNTS DE VENDA A INTERNET
Des del mateix web del Teatre Municipal Cooperativa,
les pots comprar i imprimir des de casa i t’estalvies
els desplaçaments i les cues a la taquilla.
TAQUILLA DEL TEATRE
de dimarts a divendres no festius de 17.30 a 20.30h
i dia de l’espectacle dues hores abans (pagament
targeta i efectiu), telèfon 937 479 493.
CASAL DE CULTURA
de dilluns a divendres no festius de 9 a 13h i de 16 a
21h, (pagament només amb targeta).

