


Nadal Big Band

Un concert de Cap d’Any farcit de nadales tradicionals catalanes 
interpretades amb el so i el ritme modern d’una espectacular big band

Durada: 1 h 15 min Preu*: 15 / 12 / 11   Idioma: català

Direcció
Vicens Martín
Intèrprets
Vicens Martín
Dream Big Band
Gemma Abrié

gener
dimarts

19.00h

Vicens Martín Dream Big Band i Gemma Abrié

El nou espectacle de la Vicens Martin Dream Big Band recull algunes de les 
nadales tradicionals catalanes més conegudes, les posa sota el sedàs dels 
arranjaments de Vicens Martin, i versiona ritmes i melodies amb un aire 
mediterrani.
Des d’un Fum Fum Fum d’estil marroquí, passant per cançons tradicionals 
mallorquines o moments intimistes acompanyats només per un contrabaix, 
tota mena de colors diferents però comuns alhora, i sempre fets a mida per 
a la veu de la Gemma Abrié, acompanyada dels 17 músics de la Dream Big 
Band.
El tractament de la Big Band és com una orquestra simfònica, buscant 
sonoritats pròpies allunyades dels orígens del jazz i més properes a la nostra 
cultura i arrels musicals, afegint-hi molts recursos contemporanis. Un treball 
d’innovació i modernitat sobre una base popular.
La premsa ha dit:
"Unes nadales transformades i vestides de colors i noves sonoritats. [...] 
Martín va dirigir amb gran energia i entusiasme que va contagiar 
als assistents al concert des del primer minut." Andreuenc 

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

12019
GRATIS AMB



Durada: 1 h 15 min  Preu*: 18 / 15 / 13 Idioma: anglès
22.00h

Maraca Soul

Intèrprets
The Gramophone
Allstars Big Band

gener
dissabte

The Gramophone Allstars Big Band

Un espectacular concert que fusiona els ritmes jamaicans dels 
anys 60 amb diferents estils de la música negra

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

Una imparable locomotora amb 17 músics a l’escenari, entre ells els joves 
talents imprescindibles de les escenes jazz i reggae de Barcelona, liderats 
per Genís Bou. 
Després de l’aclamat “Jazzmaica”, la multitudinària banda torna amb “Maraca 
soul”, afegint nous colors com el boogaloo o el calipso a la seva celebrada 
fórmula magistral: transformar clàssics de la música negra fonent el soul i 
el funk amb ritmes jamaicans i els voluptuosos arranjaments d’una big band. 
La premsa ha dit:
"Un directe extremament elegant, en tots els aspectes de l’espectacle. [...] 
Una base rítmica sòlida, una secció de vents potent, una veu lied delicada i 
uns cors impecables." Montserrat Cristau. El Punt Avui 
“El tronc comú del treball de Bou i els seus segueix sent reinterpretar, de 
forma tan magnífica com assequible, els diferents vessants de la música 
negra des del prisma del jazz jamaicà." Dr. Decker. Rockdelux
”Els diferents estils sonen ben amanits amb arranjaments de secció de 
vent veritablement espectaculars." Ferran Amado. Enderrock 26

Fotogra�a: Sílvia Poch



Alguns neixen estrellats

Joan Pera homenatja alguns dels còmics més emblemàtics dels 
darrers temps: una barreja explosivament hilarant

Durada: 1 h 30 m Preu*: 15 / 12 / 11 Idioma: català

Direcció
Enric Llort
Intèrprets
Joan Pera
David Olivares

gener
dilluns

Joan Pera i David Olivares

19.00h
(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

La �cció anglesa de la BBC aterra al teatre amb l'emblemàtica producció 
Alguns neixen estrellats, una sèrie humorística de la BBC que a ser un èxit 
quan es va emetre els anys 80 a TV3. El protagonista, Frank Spencer, és un 
home amb mala sort que sempre es veu implicat en embolics i provoca 
desastres en tot tipus de llocs i situacions. 
Després d'haver doblat la veu del protagonista, Joan Pera porta la sèrie a 
l'escenari amb David Olivares. Tots dos ens ofereixen un espectacle 
absolutament divertit que ens evoca alguns dels personatges més univer-
sals de la comèdia; Charlot, Mister Bean, Woody Allen, Frank Spencer, 
l'Inspector Closseau…

Fotogra�a: Paco Amate

28



Durada: 1 h 15 min Preu*: 12 / 10 / 9 Idioma: català

Direcció
Ramon Madaula
Intèrprets
Xavier Bertran
Jordi Coromina

de Ramon Madaula
Un sainet de dos bons homes que, tenint-ho tot, estan a punt de 
perdre-ho tot
El Joan i el Lluís, companys de feina i amics, dinen cada dia al mateix 
restaurant de menús. Tots dos estan ben casats, però les seves vides 
comencen a caure en una inèrcia perillosa.
Un dia inicien una conversa sense retorn. El que comença com un joc 
innocent, es converteix en un embolic de dimensions inimaginables i 
acaben perdent-se.
Ni t’imagines el que hi passarà.
La premsa ha dit:
"Una comèdia simpàtica, agraïda. [...] Madaula torna a mostrar facilitat pel
diàleg juganer i l’enginy per resoldre situacions gens convencionals, però 
potser més habituals del que se sol pensar, en un exercici d’estil ben ponderat." 
Time Out Barcelona 

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

Perduts... per elles 

febrer
diumenge

18.30h

Can RAJOLER
centre cultural

3



Gordos, una comedia XXL

Deixa’t atrapar per una comèdia amb majúscules, amb el còmic 
més en forma del moment

Durada: 1 h 25 min Preu: 10 / 8 / 7 Idioma: castellà

Intèrpret
Miki D’Kai

febrer
dissabte

22.30h

Miki D’Kai

Gordos és una comèdia XXL, no tan sols per la talla de roba de l’artista, 
sinó perque la seva talla com a còmic i artista és la més gran que hi pot 
haver.
En una època en què el culte al cos està a l’ordre del dia, Miki D’Kai et 
convenç de tornar al colesterol, perquè ser gras és una �loso�a de vida i la 
clau de la felicitat. Amb un humor directe, Miki D’Kai ens explica coses de 
la vida des d’un punt de vista exagerat, per demostrar com estan canviant 
els temps.
La premsa ha dit:
“Una actuació farcida d’un humor fresc i sense complexos, en què parodia 
tant la seva obesitat com la seva infància, describint en clau còmica la seva 
vida marital, les relacions amb la mare o les experiències a l’escola, sense 
renunicar a una forta càrrega de crítica social.” El Adelanto Bañezano

9

· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00



Records

El presentador de Katalonski, el cantautor islandès Halldor Mar, 
ens porta en directe els seus ‘Records’ més íntims

Durada: 1 h 20 min Preu*: 12 / 10 / 9 Idioma: català, anglès

Intèrprets
Halldor Mar
Guido Blasi
Pep Colls
Gilles Estoppey
Ramiro Rosa

febrer
diumenge

18.30h

L’islandès Halldor Mar es va donar a conèixer arreu del territori català gràcies 
a un primer disc on versionava en anglès grans clàssics de la nova cançó. 
El 2018 ha estat el presentador del programa Katalonski de TV3 (un dels 
líders d’audiència de la temporada) i ha seguit fent concerts per tot 
Catalunya. 
En el seu nou treball, ‘Records’, inclou cançons pròpies en català i dues 
versions de Lluís Llach i Jaume Sisa. És un àlbum íntim i molt personal, 
compost a partir d’instants de la seva infantesa i d’altres experiències. 
La premsa ha dit:
“Un disc íntim, ple de moments i records d’infància, experiències traumàtiques 
i vivències personals, però, a la vegada, universals.” Comunicacio21.cat

Halldor Mar

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

17



Només una vegada

Durada: 1 h 30 min Preu*: 15 / 12 / 11 Idioma: català  

de Marta Buchaca

Un espectacle sobre la violència de gènere més comuna, la que 
no ho sembla, la que acceptem sense adonar-nos-en
En Pau és novel·lista i l’Eva, editora. Són parella des de fa set anys. Un 
dia ell li va pegar, i una amiga va denunciar l’agressió. Només va ser una 
vegada. Ara cap dels dos té ganes de parlar-ne, però no tindran més 
remei que fer una teràpia obligatòria amb una psicòloga dels serveis 
socials.
En aquesta obra, el drama i la comèdia es confonen per re�exionar sobre 
les di�cultats de comunicació en una societat en què les tensions de 
gènere es barregen massa sovint amb els comportaments violents.
El públic ha dit:
"La trama té el do de neguitejar l’espectador i fa la sana funció de promoure 
la reflexió". Andreu Sotorra. Recomana.cat

març
diumenge

18.30h

Direcció
Marta Buchaca
Intèrprets
Anna Alarcón
Maria Pau Pigem
Bernat Quintana

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

Espectacle inclòs a la programació Març de Dones 2019

Fotogra�a: Xavier Buixeda

3



Intèrpret
Víctor Parrado

març
dissabte

22.30h

Un show que ens farà reviure escenes mítiques del cinema amb 
molt d’humor a través de la vida del mateix Parrado
Víctor Parrado ens presenta el seu nou espectacle, en el qual trobareu molt 
més que un monòleg! 
Ens sorprendrà amb un musical al més pur estil Broadway, amb una història 
autèntica, amb una divertida improvisació, amb una animació original i 
sorprenent, amb un ball "d’estar per casa" i amb un cant horrible (no ens 
vinguem a dalt, tampoc).
Tot això i moltes més sorpreses en un marc cinematogrà�c molt especial: 
la Gala dels Oscars.
El públic ha dit:
“Creativitat, enginy, improvisació’." Elena DC
“Excel·lent espectacle, rialles, positivisme." Diego Vares
“L’espectacle és meravellós, m’encanta com interactua amb el públic i com 
n’és de ràpid donant-nos la rèplica." Nika Díaz

Durada: 1 h 15 min Preu: 10 / 8 / 7 Idioma: castellà
· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00

9

El peliculero
Víctor Parrado



Durada: 1 h 15 min Preu*: 12 / 10 / 9 Idioma: català, castellà, anglès

Una proposta suggerent que fusiona el rock progressiu i la 
música clàssica, un disc aclamat per la crítica especialitzada

Intèrprets
Javi Herrera
Ernesto Briceño
Aroa Garcia
Daniel Fernández
Pol Farell
Miguel González
Joan Grados
Alia Herrera
Andrea Herrera
Joan Flores
Yago Pajarón
Guillem Vilar

març
diumenge

18.30h

Kant Freud Kafka (KFK) és el projecte de rock progressiu clàssic del baterista 
i compositor paretà Javi Herrera. Onírico, el segon treball, suggereix un viatge 
pel món dels somnis, de vegades meravellós, de vegades terrible, on tots 
ens submergim cada dia. 
Aquest disc manté la fusió de rock progressiu i música clàssica del primer 
volum, amb la incorporació de veus masculines i femenines, i instruments 
poc usuals, com el salteri, el bouzouki o la mandolina. 
L'espectacle combina la narrativa de textos evocadors i projeccions de vídeo 
que subratllen alguns dels passatges musicals.
La premsa ha dit:
“Un disc de bellesa esculpida, un clar exemple del potencial del rock progressiu 
per a la composició ‘seriosa’." Progression Magazine (EEUU)
"Mereix veritablement el suport dels fans, ja que els temes tenen un nivell de 
qualitat alt i una gran riquesa d’ambients." MAT2020 (Itàlia)
"Impressionant de principi a fi. [...] Una obra mestra." Prog Core Radio Show 

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

Onírico live
Kant Freud Kafka

17



Durada: 1 h 30 min Preu: 18 / 15 / 13 Idioma: castellà 

Intèrpret
Santi Rodríguez

El gran Santi Rodríguez ens presenta una impecable comèdia 
sobre la vida... on s’ensuma la tragèdia
Diuen que un instant abans de morir veus la pel·lícula de la teva pròpia vida, 
però en Santi Rodríguez ha vist una obra de teatre; tot un espectacle sobre 
la seva vida, sobre la seva manera d’escapolir-se de la mort i el seu jurament 
de gaudir d’aquesta segona oportunitat que li ha caigut del cel.
Un home madur amb una vida familiar estable pateix un infart que el duu a 
les portes de la mort. Allà repassa la seva vida i rep una revelació divina: 
ha de tornar d’aquest viatge per complir totes les coses pendents que ha 
estat a punt de deixar sense fer.
La premsa ha dit:
“L’humorista s’inspira en la seva pròpia experiència -va patir un infart fa un 
any- per oferir-nos una història divertida on les rialles estan assegurades.” 
La Opinión de Zamora

18.30h

abril
diumenge

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

Can RAJOLER
centre cultural

Infarto ¡no vayas a la luz!
Santi Rodríguez

7



Un dels millors còmics del moment, Pedro Llamas, ens mostra 
les seves qualitats d’actor, imitador i improvisador

Durada: 1 h 15 min Preu: 10 / 8 / 7 Idioma: castellà

Intèrpret
Pedro Llamas

abril
dissabte

22.30h

La extinción en llamas
Pedro Llamas

El món està canviant a tota velocitat i el progrés fa que la vida sigui més 
fàcil. L’ésser humà també evoluciona, però cap a pitjor. Si els dinosaures 
es van extingir fa milers d’anys... els humans ja estem tardant!
En aquest espectacle, Pedro Llamas ens convenç que l’extinció està pròxima, 
amb un monòleg ple d’enginy, rialles i dosis d’improvisació, en què tracta 
les situacions quotidianes des d’un punt de vista diferent.
La nova alimentació, els moderns, la tecnologia i l’educació dels nens són 
alguns dels temes que reforçaran la idea que, si seguim així, no ens caldrà 
un meteorit per desaparèixer del planeta.
Si alguna vegada t’has ennuegat amb la teva pròpia saliva, aquest és el teu 
espectacle!
El públic ha dit:
“Una experiència plena de rialles. Recomanable a tothom que s’ho vulgui 
passar bé.” Atrápalo
“Impressionant. A més de les rialles que em va provocar, em quedo amb el 
tros de veu de tenor que té Pedro Llamas.” Atrápalo 13

· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00



Durada: 1 h 25 min Preu*: 21 / 18 / 16 Idioma: català 

Direccció
Martí Torras
Intèrprets
David Bagés
Àlex Casanovas
Mònica Glaenzel
Xavier Serrano
Manel Sans
Susanna 
Garachana

La comèdia més marciana de la temporada: per quants diners 
callaries un secret d’estat? 
Tres cientí�cs són secretament citats pel Ministeri de l'Interior per fer un 
peritatge insòlit: s'ha trobat un extraterrestre i ells hauran de interrogar-lo 
per dictaminar si és o no és un alienígena. 
Mentre interroguen al suposat extraterrestre, que té aparença humana, es 
revelaran casos de corrupció que podrien esquitxar-los.
La premsa ha dit:
“Comèdia trepidant i esbojarrada on res és el que sembla.” Time Out 
“Una divertida comèdia que destaca pels seus diàlegs ocurrents i l'enginy dels 
seus personatges.” Guia del Ocio Tarragona
“Posa el focus en qüestions que afecten directament la vida humana. Trías 
de Bes diu que un dels objectius era ‘parlar de què passa a una societat quan 
la corrupció aguanta el sistema’ i ‘retratar l’Estat com un gran pare que és, 
alhora, responsable d’aquest sistema injust’”. Núria Juanico. Ara.cat

19.30h

maig
diumenge

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

El tràmit

5

de Fernando Trías de Bes



Un espectacle àgil i divertit del gran imitador i humorista Pep 
Plaza, on interpreta més de 60 personatges 

Durada: 1 h 30 min Preu: 15 / 12 / 11    Idioma: català, castellà

Intèrpret
Pep Plaza

maig
dissabte

22.30h

Després del show “I ara què?” ara la gent li pregunta “I ara què més?”, nom 
del nou espectacle de Pep Plaza, amb nou guió i nous gags.
Durant una hora i mitja plena d’humor, Pep Plaza interpreta uns seixanta 
personatges sobre l’escenari. Entre ells, algunes de les seves imitacions 
més cèlebres: Pep Guardiola, Eugenio, Quim Monzó, Joan Pera, Boris Izaguirre, 
Matías Prats, Albert Om o Jordi González. Els polítics tampoc es lliuren de 
les seves bromes, ja que Plaza també es transforma en Artur Mas, Xavier 
Trias o Mariano Rajoy.
Encara que afronta l’espectacle en solitari, l’humorista s’acompanya en 
alguns moments per Miquel Tejada al piano, per complementar les seves 
imitacions de cantants com Lluís Llach, Dyango, Miguel Ríos, Joan Manuel 
Serrat o Elvis Presley. El diàleg constant amb el públic és, a més, una part 
fonamental de l’espectacle.
La premsa ha dit:
“Pep Plaza és únic en l’art de fer riure i en la capacitat d’extreure el millor 
i el pitjor de la fauna catalana que imita.” Blogculturalia.net

· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00

I ara què més?
Pep Plaza

11
2019

GRATIS AMB



Durada: 1 h 20 min Preu*: 15 / 12 / 11 Idioma: català

Direcció
Cristina Clemente
Marc Angelet
Intèrprets
Roger Coma
Meritxell Huertas
Meritxell Calvo
Manel Sans

19.30h

maig
diumenge

Un debat sobre la veritat i la mentida, les tradicions i els valors 
familiars
La Mònica, el Ramon i el seu �ll de cinc anys, Nil, han viatjat a Finlàndia per
passar les festes de Nadal amb la germana de la Mònica, la Núria, el seu
company �nès i la �lla de tots dos, Martha, de quatre anys.
El petit Nil està il·lusionat, a Finlàndia podrà veure el Pare Noel de veritat.
La vetllada es presenta idíl·lica però tot s’esguerra quan la Martha explica 
al Nil que el Pare Noel no existeix, és un personatge que es van inventar els 
adults fa temps per coaccionar als nens i que es portessin bé. El disgust 
de Nil és gran, però encara ho és més el dels seus progenitors.
Les dues parelles contraposen dues maneres d’educar als �lls totalment 
oposades.

Espectacle inclòs a la programació de la Setmana de la Família 2019

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

Lapònia 
de Cristina Clemente i Marc Angelet 

19
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Diumenge 27 de gener a les 18 h
Dia de Festa Major. Cia. El Replà Produccions
Els personatges ens expliquen històries que van 
succeir en el poble en dies de Festa Major. 
Espectacle de teatre musical.

gener

Preus: 7 €
socis Ralles gratuït
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Diumenge 24 de març a les 18 h
Ulissa. Cia. La Genovesa
Ulissa, una noia valenta i divertida, emprèn un llarg 
viatge de retorn a casa que la du a conèixer 
personatges extraordinaris i a viure mil peripècies.
Espectacle amb titelles i actors.

març

Diumenge 14 abril a les 18 h
Hocus pocus Cia. Eduard Juanola
Hocus pocus són les paraules màgiques més 
antigues que es coneixen i el públic veurà l’efecte 
que produeixen en un espectacle de màgia familiar.

Diumenge 28 d'abril a les 18 h
La princesa en texans. Cia. Sgratta Teatre
La princesa Maribel lluita contra el drac que es 
beu la poca aigua que brolla de la font del País 
del Poble Sec. És la història fantàstica que ens
expliquen dos venedors ambulants. 

abril

març
Diumenge 10 de març a les 18 h
Quo no vadis. Cia. La Pera Llimonera
Per poder conquerir Egipte, l’emperador romà Juli 
Cèsar consulta l’Oracle. Aquest li aconsella que faci 
prendre un verí a la reina Cleòpatra perquè perdi la 
memòria i sembri el desconcert entre el seu exèrcit.

Diumenge 10 de febrer a les 18 h
Euria (Pluja). Cia. Markeliñe
Què sentim quan perdem un ésser estimat? L’obra 
destaca la capacitat que tenim per superar 
l’adversitat. Espectacle de teatre, música i dansa.

Diumenge 24 de febrer a les 18 h
La Caputxeta Vermella. Cia. Dreams Teatre
L’Amélie i la seva mare se’n van a la caseta 
d’estiueig per estar a prop de la iaia, que viu 
feliçment al bosc. Però allà hi ha animals salvatges, 
�ns i tot llops...

febrer

Diumenge 12 de maig a les 18 h
Superbleda. Cia. La Bleda
La Superbleda és màgica, i no pels seus poders, que 
no tenen res d’extraordinari, sinó perquè fa passejar 
la canalla per la passarel·la de la felicitat. 

maig



Podeu adquirir els abonaments i les entrades soltes.

Can Rajoler (10 espectacles) 153 € 113 € 40 €
Can Rajoler i Cooperativa (14 espect.) 198 € 145 € 53 €

Gordos, una comedia XXL 10 8 7
El peliculero 10 8 7
La extinción en llamas 10 8 7
I ara què més? 15 12 11

A més de l'important descompte, podeu adquirir el mateix seient per 
a tots els espectacles.

(1) És el preu per a persones menors de 18 anys o majors de 65 anys
(2) És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor.
Cal reservar taula per poder seure junts, un cop es tenen les 
entrades, al tel, 93 573 98 00.

Preus

Tipus d'abonament
Preu tots els
espectacles

Preu en
abonament Estalvi

Espectacle Preu entrada Menors 16
Majors 65 (1)

Carnet Jove
Parets (2)

ABONAMENTS

CAFÈ TEATRE / SALA BASART COOPERATIVA

2019CARNET D’AMIC 2019

Amb el Carnet d'AMIC dels teatres 
de Parets tens els avantatges següents:

Entrada amb el mateix seient a tots els 
espectacles a Can Rajoler durant tot l'any.

Entrada, amb el mateix seient i la mateixa taula, al Cafè 
Teatre a Parets.

Prioritat en l'adquisició d'entrades addicionals.

Invitació a tots els actes públics que programi 
l'Ajuntament als teatres.

Informació al teu domicili de les programacions dels 
teatres de Parets.

I tot això a un preu d’Amic: mitjana de 5,40 € per 
espectacle! Reserva’l ja!

El carnet d'AMIC només es pot adquirir a Can Rajoler. 
No heu de pagar despeses de gestió.



Nadal Big Band 15 12 11 -
Maraca Soul 18 15 13 -
Alguns neixen estrellats 15 12 11 -
Perduts... per elles 12 10 9 -
Records 12 10 9 -
Només una vegada 15 12 11 -
Onírico live 12 10 9 -
Infarto ¡no vayas a la luz! 18 15 13 -
El tràmit 21 18 16 -
Lapònia 15 12 11 -

Espectacles Preu entrada Carnet Jove
Parets (2)

PROGRAMACIÓ A CAN RAJOLER (1)Preu especial
· Menors de 18 anys o majors de 65 anys
· Socis titulars del Club Tr3sC i un acompanyant
· Voluntaris per la llengua i un acompanyant
· Amb Carnet d'alumne de català del Vallès Oriental i un                 
 acompanyant 
· Carnet de les Biblioteques de Parets
· Club de Lectura de les Biblioteques de Parets
· Grups a partir de 10 persones

(2)És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor.
(3)Per a joves de 18 a 25 anys. Cal inscriure’s i adquirir-les a 
www.escena25.cat  

Gratuït
· Per als que compliu 18 anys el 2019 i viviu a Parets.

50% de descompte del preu de taquilla
· Escoles de Parets (grup d’un mínim de 10 membres acompanyats 
d’un/a professor/a). Han de sol·licitar-ho prèviament a través d’un 
responsable de l’escola.

Cal acreditar la condició presentant a taquilla el carnet 
corresponent i el DNI.

Escena
25 (3)

Preu especial
(1)



agafa avantatge...
i corre a comprar la teva entrada!

Abonament ANIVERSARI 

Entrada als espectacles: 
Maraca Soul  
Alguns neixen estrellats 

Abonament TEATRAL

Entrada als espectacles:
Alguns neixen estrellats 
Perduts... per elles
Només una vegada
Infarto ¡no vayas a la luz!
El tràmit
Lapònia

Entrades

Compra 1 entrada dels espectacles del 1r bloc i podràs aconseguir 
2 entrades dels muntatges del 2n bloc al preu d’1 (50 %):
Alguns neixen estrellats 
Perduts... per elles 
Només una vegada 
Infarto ¡no vayas a la luz!
El tràmit 
Compra l'entrada dels 4 espectacles de Cafè Teatre i obtindràs 
2 entrades d'un dels muntatges del 2n bloc al preu d'1 (50%):
· Gordos, comedia XXL  
· El peliculero
· La extinción en llamas
· I ara què més?

2x1

+ avantatges 
+ estalvi
+ espectacle

79€ 

27€ 
Records
Onírico live
Onírico live
Lapònia
Lapònia

Qualsevol espectacle de Can
Rajoler de febrer a maig 2019

Regalem teatre, regalem cultura!

(*) Per gaudir dels avantatges 2x1 cal comprar les entrades dels dos blocs en el mateix moment



Centre Cultural Can RAJOLER
Travessera, 1
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 98 00 / 93 573 98 02
a/e canrajoler@parets.cat

Sala Basart Cooperativa
Plaça de la Vila, s/n
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 98 00
a/e canrajoler@parets.cat

Per a més informació, www.parets.cat - RAP 107 (107.2 FM)

gener
febrer
març
abril
maig

Venda d’abonaments i d’entrades (excepte espectacles infantils de Rialles):
Fins al 7 de gener de 2019, venda exclusiva del Carnet d'Amic i d’abonaments. A partir del 8 de gener de 2019. 
venda d’abonaments, Carnet d'Amic i d’entrades soltes
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No es permeten devolucions o canvis un cop adquirides les entrades.
No es permet l’accés a la sala un cop iniciats els espectacles.
No es poden fer fotogra�es ni cap mena d'enregistrament. 
No es pot menjar ni beure a l’interior de la sala de Can Rajoler.

Per Internet al web:

'19


