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Núm. 394 Juliol 2021 
REVISTA DE FESTA MAJOR 2021 
I CICLE ESTIU 

13.000 Exemplars de distribució 
gratuïta 

Festa Major

2 3

Des del passat mes de febrer en què 
es va començar a treballar amb les 
entitats, s’ha fet un treball cooperatiu, 
organitzant els espais i les activitats en 
comissions. La programació que s’ha 
configurat per aquesta Festa Major tan 
especial ha estat possible gràcies a la 
participació del teixit associatiu de la 
ciutat. 

La proposta volia integrar aquelles 
activitats que les entitats estiguessin 
disposades a organitzar, amb el suport 
de l’Ajuntament en tot allò que sigui 
necessari. Ha estat així com, entre 
totes, s’ha configurat aquesta progra-
mació.

Des de l’Ajuntament volem agrair la 
implicació de les entitats que han vol-
gut i pogut participar, sigui organitzant 
activitats o participant de les reunions 
i les comissions al llarg d’aquests 
mesos. Totes elles han fet possible un 
programa amb activitats per a tots els 
públics.

Cal destacar, a més, que a proposta 
del teixit associatiu, s’ha programat 
una bateria d’activitats anomenada 
‘Cicle d’estiu’ al llarg de tots els caps 
de setmana de juliol, que trobareu en 
aquesta revista, i que pretén oferir es-
pais d’oci i lleure de qualitat a tota la 
ciutadania, tenint un especial enfoca-
ment en la població adolescent i jove, 
però també amb la resta de sectors de 
la població.

Una vegada més, agrair a les entitats 
que han fet l’esforç de participar acti-
vament d’aquesta programació.

Edita: Ajuntament de Barberà del 
Vallès: www.bdv.cat 

Disseny i Maquetació: Anna Bascu 
Impressió: Impremta Pagès, SL 
Paper ecològic. Dip Leg: B-9936-86 

Divendres 2 de juliol
De 18 a 19 hores
Concert Combo Jove de l’Escola 
Municipal de Música de Barberà 
del Vallès.
Amfiteatre de l’Escola El Bosc

De 19.30 a 21.15 hores
Concerts: Substratum. Versions 
d’èxits passats i presents, nacionals i 
internacionals amb el punk com a fil 
conductor.

i Kalaña. Amb gairebé vint anys a 
les espatlles, són uns dels grups més 
veterans del punk rock vallesà.

Amfiteatre de l’Escola El Bosc
Coorganitza: Associació de Teatre 
D’SAS’3

A les 20.30 hores 
Al Teatre Municipal Cooperativa
Pregó de Festa Major a càrrec 
de les següents associacions de 
Barberà del Vallès: Aula d’Extensió 
Universitària, Associació de 
Jubilats i Pensionistes de 
Barberà i Agrupació de Jubilats 
i Pensionistes de Can Gorgs, 
i seguidament Tronada d’Inici 
de Festa Major al terrat de 
l’Ajuntament, a càrrec de la Colla de 
Diables de Barberà. 
Coorganitza: Colla de Diables de 
Barberà, Aula d’Extensió Universitària 
de Barberà, Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Barberà i Agrupació de 
Jubilats i Pensionistes de Can Gorgs.

A les 21 hores
Espectacle Moonlight Serenade a 
càrrec de la Cia. Las Divinas.
Un concert íntim a cau d’orella 
plena de música, coreografies, gags, 
humor i seducció en un cabaret únic i 
reivindicatiu. Les tres Divinas de sempre, 
artistes inimitables que canten, ballen i 
us fan somriure evocant temps passats.
Teatre Municipal Cooperativa

De 21.45 a 23.30 hores
Concerts: Les Buch. Es declaren 
feministes i lliures, cosa que queda 
reflectida a les seves lletres, 
contundents i amb missatge. Les seves 
components comparteixen l’amor comú 
per la música Punk. 

i Kasparrata. Habituals de l’escena 
punk-hardcore catalana tot i que han 
tocat per tot l’estat . Música combativa, 
irònica i força cridanera, en actuacions on 
prima l’energia i el bon humor.

Amfiteatre de l’Escola El Bosc
Coorganitza: Associació de Teatre 
D’SAS’3

A les 22 hores
Espectacle per a tots els públics 
amb l’obra El Comediant a càrrec de 
la Cia. Cascai Teatre. El comediant 
és un fantàstic Totum revolutum, un 
enginyós i divertidíssim espectacle, 
ple de música, teatre d’objectes, 
improvisacions al moment, imaginació al 
poder, histrionisme elegant, però, també 
hi trobem, poesia, crítica, reflexió i un 
gran sentit de l’humor, segons la millor 
tradició del cabaret.
Pati de la Torre d’en Gorgs

A les 22 hores
Concert amb l’orquestra Exel Grup.
Passarel·la de l’IEM Can Llobet

A les 22 hores
Concert amb l’orquestra Orgue  
de Gats.
Plaça del Mil·lenari

Benvolguts,
Benvolgudes,

Poc a poc la societat anem recuperant espais de retorn a la perduda normalitat 
que vàrem deixar enrere l’any passat. 

I una de les fites marcades per al conjunt de la població és la Festa Major. 
Enguany no serà ni tant confinada com l’any passat, però tampoc tant massiva 
i presencial com ho havien estat les anteriors.

Mica en mica  ens retrobem i, amb les mesures oportunes, podem anar cercant 
àmbits de trobada , per compartir activitats culturals, necessàries tant pel 
món artístic com per la ciutadania. I ho hem de fer amb prudència, però també 
sense por, amb totes les precaucions, però també amb anhel de gaudir-ho. Per 
què tant important és la salut física com la predisposició anímica. I ho hem de 
fer per la nostra quitxalla, que han de viure amb alegria; pel nostre jovent, que 
han de trobar l’encaix dels seus espais de llibertat grupal; per les persones 
adultes, que necessitem compartir la convivència que ens dona la vida en 
comunitat; per les nostres persones grans, que han de tornar a sentir l’escalf 
de tots i totes nosaltres: i també hem de fer-ho per les persones absentes, a 
qui els devem el que som i la nostra voluntat de seguir sent la gran ciutat de 
Barberà que ens van llegar.

Sé que no és senzill perdre pors o tenir consciència que la pandèmia no ha 
acabat, però cal que la societat anem recuperant anhels, il·lusions i relacions 
personals, per què les persones som sociables i ens reforcem amb la 
complicitat de compartir i de conviure. 

Per tot això un desig per aquest Cicle d’Estiu 2021: Sortim, compartim i 
gaudim de les activitats programades, sense que ningú se senti ferit si ho fa 
o si prefereix quedar-se a casa. Tot és opinable i digne, però, per això, tot és 
respectable. 

Fem Festa per posar Vida a la ciutat; per posar-hi Vida a cada persona que en 
formem part;  i, sobretot, Fem Festa per que l’alegria recuperi l’espai que en 
cap cas s’ha de perdre: la il·lusió i l’agraïment per Viure. Així és Barberà i així 
la volem recuperar.

Amb limitacions, prudència i seny, però GAUDIM DEL CICLE D’ESTIU! 

Xavier Garcés Trillo
Alcalde de Barberà del Vallès

U
na

 p
ro

gr
am

ac
ió

 p
ar

tic
ip

ad
a 



Festa Major Festa Major

4 5

Diumenge 4 de juliol
De 10 a 12 hores 
Partides simultànies d’escacs 
a càrrec de l’entitat Club Escacs 
Barberà.
Sala Celler Torre d’en Gorgs

A les 12 hores
Espectacle familiar L’hora del conte 
El secret de la detectiva Klaus.
Pati Torre d’en Gorgs
Organitza: Biblioteca Municipal Esteve 
Paluzie

A les 12 hores
Espectacle familiar Euphôria a 
càrrec de la Cia. Pentina el Gat.
Un concert familiar festiu i participatiu 
apte per a totes les edats. El públic 
gaudirà de cançons i jocs on la festa hi 
serà present en tot moment, cantant, 
jugant i ballant des de la cadira.
Teatre Municipal Cooperativa

A les 12 hores
Espectacle Pigs a càrrec de la Cia. 
Campi qui Pugui. Els tres porquets del 
famós conte popular s’han fet grans i ara 
se’ls veu pels carrers de la ciutat, buscant 
una nova casa. I de pas, fent alguna 
broma al vell llop, que ja no bufa com 
abans. Després de tants anys es podria 
dir que són vells amics i tot s’ha convertit 
en un joc!. Un vell conte renovat a mida 
gegant, ‘gamberro’ i ple de tendresa.
Activitat itinerant

De 12.30 a 14 hores
Concert Matinal, a càrrec del 
professorat de l’Escola Municipal 
de Música de Barberà del Vallès.
Amfiteatre de l’Escola El Bosc

A les 18 hores
Ballada de sardanes a càrrec de la 
cobla Contemporània.
Plaça del Mil·lenari

A les 18.30 hores
Animació infantil a càrrec d’Els 
Més Tumàcat. Els Més Tumàcat ens 
hem proposat acabar amb l’avorriment 
del món. Per aquest motiu hem fet un 
beuratge fantàstic. Un espectacle on 
infants i grans viureu una hora de viatges 
al·lucinants.
Pati Torre d’en Gorgs

De 17.30 a 20 hores 
Activitat itinerant, 3a edició de 
Cthulhuquiz, gimcana de jocs amb 
punt de control als jardinets de la 
plaça de la Vila. Vine al Tangram!
C. Marquesos de Barberà, 58
Inscripció el mateix dia una hora abans.
Activitat gratuïta
Organitza: Casal Popular Tangram

A les 19 hores
Espectacle Heliko a càrrec de la 
Cia. El Sidral. Una família arriba amb 
la seva casa al damunt transportada 
pel seu caragol Heliko; busquen un lloc 
on quedarse. Mentre ho fan, aprendran 
coses sobre els habitants dels municipis 
que visiten i a la vegada veurem la seva 
quotidianitat, una mica diferent de la 
nostra. 
Activitat itinerant

A les 20.30 hores
Concert d’Havaneres a càrrec de 
Les Anxovetes. Concert d’havaneres 
clàssic i tradicional. El maridem amb 
una bona guitarra i un bon contrabaix. 
Hi afegim un ingredient bàsic: el nostre 
tècnic de so. Cantem amb frescor i 
sinceritat, assaborint cada tema i tot amb 
el seu punt de salabror!
Teatre Municipal Cooperativa

A les 22.30 hores
Tronada i mascletada a càrrec de la 
Colla de Diables de Barberà.
Organitza: Colla de Diables de Barberà

De 22 a 23.30 hores
Concert: Mabel Flores. Show sonor i 
lumínic brillant que vessa complicitat, 
alegria i ritme. Destaca per la seva 
posada en escena enèrgica, propera 
i interactiva, recolzada per lletres 
crítiques, alliberadores i iròniques que 
es transformen en melodies enganxoses 
a la primera escolta i atrapen pel seu 
enfocament directe i senzill. 
Amfiteatre de l’Escola El Bosc

A les 22 hores 
Espectacle per a tots els públics amb 
l’obra Un tal Shakespeare a càrrec de 
la Cia. Cascai Teratre. 
Si Shakespeare fos viu de què parlaria? 
Saps bé la resposta. Ficaria la mà al foc 
que seguiria parlant sense embuts de 
temes universals. Fidel a aquesta màxima, 
és un espectacle tan esbojarrat que els 
seus protagonistes, algunes persones 
del públic i una col·lecció de Clicks de 
Playmobil se’n van a l’altre barri dalt 
de l’escenari. Marcel Tomàs i el seu 
inseparable company Toni Escribano no en 
tenen mai prou: maten de riure al públic 
amb el seu teatre del disbarat elevat a 
l’enèsima potència. 
Pati de la Torre d’en Gorgs

A les 22 hores
Concert amb l’orquestra Exel Grup.
Plaça del Mil·lenari

A les 22 hores
Concert amb l’orquestra Orgue de 
Gats.
Passarel·la de l’IEM Can Llobet

Dissabte 3 de juliol
De 9 a 13 hores 
Portes Obertes Voleibol a càrrec de 
l’entitat Club Voleibol Barberà.
IEM Elisa Badia

D’11 a 12h i de 12.30 a 13.30 hores
Tallers i jocs de circ a càrrec 
d’Activijoc.
Plaça del Mil·lenari

D’11.30 a 12.30 hores 
Espectacle de circ Fractal, a càrrec 
de la Companyia Terna. Fractal és 
un espectacle que estira un instant i 
el converteix en un muntatge escènic, 
l’instant és plenament conscient de si 
mateix, i per aquest motiu tot el que 
passa està lligat al que ha passat i al que 
passarà, perquè forma part d’una mateixa 
cosa. 
Amfiteatre de l’Escola El Bosc

A les 12 hores
Espectacle familiar El Domador de 
Puces a càrrec de l’ilusioniste Fèlix 
Brunet. Tothom ha sentit parlar dels 
Circs de Puces, però poca gent n’ha vist 
un!
Un circ de puces tradicional d’estil victorià. 
Un espectacle amb tots els actes d’un 
circ convencional, corda fluixa, el forçut, 
l’home bala (en aquest cas, puça bala), 
trapezistes, mag, domador i faquir. 
Molt divertit, participatiu, sorprenent i 
100% original!
Pati de la Torre d’en Gorgs

A les 12 hores
Espectacle familiar Euphôria a càrrec 
de la Cia. Pentina el Gat.
Teatre Municipal Cooperativa

A les 12 hores
Espectacle Elephant Circus a càrrec 
de la Cia. Circus Freak Show. El 
circ esbojarrat arriba de la mà del seu 
presentador en un núvol de foc, màgia i 
imaginació. L’elefant i els freaks d’aquest 
circ porten música i fantasia pels carrers 
de la ciutat. 
Activitat itinerant 

De 16.30 a 20 hores 
Vols fer-te una fotografia jugant 
amb la llum? Descobreix el Light 
Painting!!
Vine al Tangram!
C. Marquesos de Barberà, 58
Inscripció el mateix dia una hora abans
Activitat gratuïta
Organitza: Casal Popular Tangram

De 18.30 a 19.30h
Espectacle de circ Cabaret 
Pocasolta. Una successió de números de 
circ creats pels artistes de l’Associació de 
Circ Tub d’Assaig que combinen tècniques 
tan variades com les contorsions en la 
xarxa aèria, acrobàcies en teles, verticals, 
el clown, on no faltaran riures i somriures i 
proeses tècniques, a càrrec de l’Associació 
de Circ Tub d’Assaig de Terrassa. 
Amfiteatre de l’Escola El Bosc

A les 18.30 hores  
Seguici de Festa Major 
Mostra de cultura festiva tradicional 
i popular catalana a càrrec de les 
següents entitats de Barberà del 
Vallès: Colla de Geganters i Grallers, 
Colla de Diables, Barberà amb la 
Sardana, Colla Bastonera i Colla 
Ball de Pastorets.
Coorganitza les següents entitats de 
Barberà del Vallès: Colla Bastonera, Colla 
Ball de Pastorets, Colla de Geganters i 
Grallers i Colla de Diables.
Plaça del Mil·lenari

A les 19 hores
Espectacle Cacos a càrrec de la 
Cia. Campi qui Pugui. Els Cacos més 
desconeguts de la presó s’han escapat 
decidits a fer un gran cop, que volen 
compartir amb tota la gent de la ciutat. 
S’han endut una misteriosa caixa forta i 
l’obriran com sigui. 
Aquests Cacos ho intenten robar tot, 
però només aconsegueixen arrencar els 
riures dels vianants. Els Cacos arriben per 
fer-nos riure de les nostres pors i fer-nos 
conscients del valor que donem a les 
coses materials.
Activitat itinerant

De 20 a 21.15 hores
Concert: Sense Sal. En la línia d’un 
pop-folk festiu, Sense Sal ens deixa seduir 
per la música electrònica i els sons llatins. 
Amb unes lletres carregades d’optimisme, 
menys contingudes, i que es veuen 
reforçades per un directe més que potent, 
el grup convida al públic a trobar el seu 
lloc al món.
Amfiteatre de l’Escola El Bosc

 A les 21 hores
Espectacle Yo sobreviví a la EGB a 
càrrec del monologuista Jordi Merca. 
Ets de la generació EGB? Vine a reviure 
l’època dels vuitanta amb el monòleg 
d’en Jordi Merca. Un xou perfecte per 
passar una bona estona plena d’humor i 
música per desconnectar del món actual i 
connectar amb el bon rotllo.
Teatre Municipal Cooperativa



Divendres 9
De 20.30 a 23.30 hores
Nit de concerts, DJ Trapella.
Maresmenca i tropical, apassionada 
per rescatar “oldies” dels anys 80, 
90 i 2000-2010 amb les cançons més 
actuals i patxangueres, tot mesclat 
amb molta alegria i amb ganes de no 
deixar a ningú indiferent i Bannana 
Sound Cartel. Experiment musical 
que es pot catalogar com a “Electropical 
music”. La seva música fresca, les 
lletres i el seu potent espectacle han 
exportat diversió, missatge social i molta 
temperatura entre Berlín, París, Suïssa i 
ara Barcelona.
Organitzat des del Servei Socioeducatiu 
per adolescents i joves de Barberà del 
Vallès. 
Pati de la Torre d’en Gorgs

Dissabte 10 
De 10.30 a 13.30 hores 
Partides ràpides d’escacs a càrrec 
de l’entitat Club Escacs Barberà.
Pati Torre d’en Gorgs

A les 19 hores 
Espectacle infantil Circus 
Show a càrrec de la Cia. Actua 
Produccions.
Pati de la Torre d’en Gorgs

Diumenge 11
De 9 a 13 hores 
L’atletisme està de festa, jornades 
de proves combinades a càrrec de 
l’entitat Unió Atlètica Barberà.
Pista d’atletisme de la IEM Can 
Llobet

A les 12 hores 
Mulla’t per l’Escloris Múltiple 
l’entitat Fundació Esclerosis 
Múltiple. 
Piscina d’estiu de la IEM Can 
Llobet

Divendres 16 
De 22 a 00 hores
Jaumades al Bosc! Juantxo 
Skalari Unplugged.
Organitzat pel Grup d’agitació cultural 
L’Ateneu de Barberà.
Amfiteatre de l’Escola del Bosc
Aquest espectacle tindrà una entrada 
de 10 Euros, per col·laborar amb 
l’entitat organitzadora. L’entrada serà 
gestionada per l’entitat organitzadora.

Dissabte 17 
De 12 a 14 hores
Jaumades al Bosc! Espectacle 
familiar. Benvinguda músical amb la 
Batucada ARRÍTMIA.
AGEGANTATS. Un espectacle on els 
gegants s’omplen de vida. Una creació 
de Cosinsart, amb la col·laboració de 
Testimoni Escènic - Cal Gras.
Organitzat pel Grup d’agitació 
cultural L’Ateneu de Barberà, amb la 
col·laboració de la Colla de Geganters i 
Grallers de Barberà del Vallès.
Amfiteatre de l’Escola del Bosc
Aquest espectacle tindrà una entrada 
de 3 Euros, per col·laborar amb 
l’entitat organitzadora. L’entrada serà 
gestionada per l’entitat organitzadora.

A les 20 hores
Mostra de balls i danses a càrrec 
de les següents escoles de dansa 
de Barberà del Vallès: MJ Fitness, 
Estudi de Dansa Mar Gómez i 
Gimnàs Bunkai 
Amfiteatre de l’Escola del Bosc  

Divendres 23
De 22 a 23 hores
Nit d’humor, el Cuarteto de los 
Trastos. Van venir per revolucionar la 
música, però van oblidar les lletres. Dos 
pallassos que fingeixen ser cantants i 
un guitarrista que és guitarrista (però 
també un impostor) per fer cançons 
improvisades al costat del públic. Un 
espectacle gamberro-musical.
Organitzat des del Servei Socioeducatiu 
per adolescents i joves de Barberà del 
Vallès.
Pati Torre d’en Gorgs

Dissabte 24 
A les 19 hores
Espectacle de màgia Chapó a 
càrrec d’en Charlie Mag.
Pati Torre d’en Gorgs

Divendres 30
De 22 a 23.30 hores
Concert: Maruja Limón
Presentació del seu disc Ante 
mí (Kasba Music, 2019). Una 
proposta que manté l’essència que les 
caracteritza: música vital que oscil·la 
entre el flamenc, el pop i els ritmes 
llatins, però que arrisca amb noves 
sonoritats i temàtiques més complexes. 
Organitzat des del Servei Socioeducatiu 
per adolescents i joves de Barberà del 
Vallès. 
Amfiteatre de l’Escola del Bosc

INFORMACIÓ D´INTERÈSCicle d’estiu - juliol 2021
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PROCEDIMENT PER L’ADQUISICIÓ D’ENTRADES 
Totes les activitats programades al Pati de la Torre d’en Gorgs, Sala Gran del TMC, 
Passarel·la IEM Can Llobet, Amfiteatre Escola del Bosc i plaça del Mil·lenari es podran 
gaudir presencialment amb entrada gratuïta mantenint els protocols d’aforaments, la distància 
de seguretat i les mesures sanitàries.
Les entrades anticipades es podran adquirir fins a les 12.00 hores AM de l’1 de juliol de 
2021 a la web del Teatre Municipal Cooperativa: https://entrades.tmcbarbera.cat 

Matins: Dimecres d’11.30 a 13.30 hores i divendres de 10 a 13 hores.
Tardes: De dimarts a divendres de 17 a 20.30 hores.

Taquilles espais de representació
Les entrades per a completar les sessions estaran disponibles des d’1 hora abans  
de l’espectacle fins a 15 minuts abans de l’inici de l’espectacle.
Entrades limitades, segons l’aforament permès als espais de representació. 
Les entrades estaran disponibles fins a exhaurir-se.

Condicions
➊ No es podrà accedir a l’espai de representació amb:

·  Animals domèstics de cap mena exceptuant els gossos 
pigall.
·  Vehicles d’oci com bicicletes, patins i similars.
· Menjar, beguda i qualsevol objecte que l’organització 
consideri perillós.

➋ No es pot fumar dintre del recinte.

➌ L’organització es reserva el dret d’admissió. El portador 
d’aquesta entrada es compromet a complir els requisits i 
les condicions de seguretat del recinte.

➍ L’organització no es farà responsable de les pèrdues, 
robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al 
portador o als seus objectes personals durant l’estada al 
recinte.

➎ L’organització es reserva d’alterar i/o modificar la 
programació d’activitats, així com el de tancar alguna 
instal·lació per criteris tècnics o meteorològics. 

➏ Per les activitats que es desenvolupen abans de les 19 
hores les persones menors de 14 anys hauran d’anar 
acompanyades de les persones progenitores o tutores 
legals. Per les activitats que es desenvolupen més tard 
de les 19 hores la mesura s’establirà per a les persones 
menors de 16 anys. 

Accés als espais de 
representació
•  L’entrada dona dret a accedir a la data i la 

franja horària que s’hi especifica.   

•  Es recomana l’arribada als espais de 
representació amb temps suficient per 
facilitar l’entrada esglaonada a l’espai de 
representació. Obertures de porta una hora 
abans

•  Les entrades són nominals no numerades. 
Caldrà acreditar-se amb Nom i DNI (dels/
les tutors/es en cas de persones menors 
d’edat).

•  Accés de públic previst si les condicions 
tècniques ho permeten des d’1 hora abans 
per ordre d’arribada. 

•  Accés i permanencia a l’equipament 
condicionat a les mesures sanitaries i de 
seguretat.

•  Les entrades s’han de validar a taquilla. 
No es permetrà l’entrada a l’espai de 
representació un cop començada l’activitat.   

•  Cal conservar l’entrada durant tota l’estada 
i mostrar-la si ho demana el personal 
autoritzat.

i a la taquilla del teatre amb els següents horaris:



Avançament espectacles 
tardor 2021

A la venda properament a www.tmcbarbera.cat

6 NOVEMBRE MADRE CORAJE  
Teatre Atalaya Teatro
 La força d’un text, amb imatges impactants 
 i música de qualitat

13 NOVEMBRE AROUND THE WORLD  
Dansa hip-hop Brodas Bros
futurista Espectacle visual, amb percussió, música 
 i dansa per a tots els públics
 
20 NOVEMBRE SEMPREVIVA  
Dansa Cia Mar Gomez
  Un solo amb sensibilitat de gènere. Una   
 història de supervivència i alliberació 
  
27 NOVEMBRE PLAÇA DEL DIAMANT
Teatre Eolia Teatre
 Una nova versió molt emotiva
 
28 NOVEMBRE PINTAMUSICA  
Familiar Viu el Teatre
 Música i teatre per als més petits

25 SETEMBRE TINDER SORPRESA  
Monòleg - humor Andreu Casanova

26 SETEMBRE SOPA DE PEDRES
Familiar Engruna Teatre 
 Actrius i titelles

3 OCTUBRE EL POT PETIT AL TEATRE  
Concert familiar El Pot Petit
 Per a tots el púbics

16 OCTUBRE ELS GOSSOS • Focus / Sala Trono
Teatre  Una reflexió divertida i incòmoda amb un 
 repartiment genial

23 OCTUBRE RECULL LÍRIC  
Música  Orquestra i 3 cantants

24 OCTUBRE BITELS PER NADONS  
Familiar La Petita Malumaluga
 Música per als més petits

Amb le suport del Departament de Cultura

MESURES DE SEGURETAT 
I PREVENCIÓ A L’ESPAI DE 
REPRESENTACIÓ COVID-19

• És obligatori l’ús de mascareta i  
portar-la de casa.

• A l’entrada hi haurà dispensadors de gel 
hidroalcohòlic per rentar-se les mans.

• L’accés i desallotjament dels espais 
de representacions es farà de manera 
esglaonada i caldrà seguir sempre les 
senyalitzacions i indicacions del personal 
de l’organització.

• No es permetrà l’accés a persones amb 
símptomes de Covid-19.

Més informació mesures COVID:
https://entrades.tmcbarbera.cat/pagina/
mesures-covid/95

Posa’t el mocador de 
la Festa Major! 

Adquireix el teu mocador al 
Mercat 11 de setembre  
i als comerços de  
som comerç, som 
Barberà. 


