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Gospelizing

Viu en directe el ritme trepidant, frenètic i colpidor del millor gòspel 
urbà del moment

Durada: 1 h 40 min Preu*: 18 / 15 / 13   Idioma: anglès

Direcció
Moisès Sala
Cor i solistes
The Gospel Viu
Choir
Músics
J. Carles Dulsat
Bernat Guàrdia
Xavier Dotras
Àlex Carbonell
Francesc Ubanell

gener
dimecres

19.00h

The Gospel Viu Choir

Considerada un referent del gòspel nacional i una de les formacions més 
notables a nivell europeu, The Gospel Viu Choir presenta el seu nou espec-
tacle Gospelizing. La formació, nascuda el 2004, gaudeix des de fa uns 
anys del seu moment vital més electritzant i potent. Destaca per l’energia 
encomanadissa que porta dalt de l’escenari i per la seva acurada qualitat 
vocal, coral i musical.
Gospelizing crea una fusió total i absoluta entre els intèrprets i 
l’espectador. Melodies agosarades, harmonies atrevides i contundents, 
noves tendències estètiques i ritmes colpidors fan que l’espectacle arribi, 
in crescendo i de forma extraordinàriament natural i espontània, a tots els 
públics. 
La premsa ha dit:
"Un plantejament artístic que integra tota l’energia i espectacularitat de la 
música gòspel." El Punt Avui
"Gòspel en estat pur amb TGV Choir. És una de les formacions de gòspel de 
l’estat espanyol de més qualitat i més innovadora." La Vanguardia

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.
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Durada: 1 h 30 min  Preu*: 21 / 18 / 16 Idioma: anglès
22.00h

Mònica Green 30 anys

Direcció musical
Mònica Green
Marc Sort
Intèrprets
Mònica Green
Leonardo Torres
Marc Sort
Pere Enguix
Frederic Wort
Javi Mur
Isaac Coll
Pere Foved
Monica Rodes
Linda Mallé

gener
dissabte

Mònica Green

La popular Mònica Green celebra trenta anys de trajectòria
amb un recull dels principals èxits de soul, blues i R&B

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

Mònica Green 30 anys és el projecte més ambiciós de la cantant 
nord-americana establerta a Barcelona. És una recopilació de temes de 
soul, blues i R&B, dels principals èxits de la música negra dels 60, 70 i 80 
que han passat a la història i que formen part de la seva vida.
Amb una posada en escena espectacular, la banda transmet al públic tota 
l'energia del seu directe, formant la millor banda de música negra del país.
La premsa ha dit:
"La cantant nord-americana presenta disc i espectacle per celebrar el trentè 
aniversari de carrera en solitari, trenta anys d’amor per Barcelona i de música 
negra. [...] A l’escenari, l’acompanyen una selecció dels instrumentistes i de 
les veus més destacades de la música negra." Vilaweb
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Un dia qualsevol

Una comèdia sobre el dilema que tenim quan ens fem grans: viure 
intensament o deixar-nos arrossegar pel desenllaç previsible

Durada: 1 h 20 min Preu*: 21 / 18 / 16 Idioma: català

Direcció
Oriol Tarrason
Intèrprets
Imma Colomer
Pep Ferrer
Quimet Pla
Annabel Castan

gener
dilluns

d’Oriol Tarrason

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

Té setanta-set anys i es diu Marta. O, com a mínim, així li han dit �ns ara. 
Però ella sempre s’ha volgut dir Solange. Apro�tant que el seu marit 
s'acaba de morir i ha hagut de traslladar-se a la residència Bon Repòs, ha 
decidit canviar-se el nom. Solange és molt més elegant.
A la residència, hi coneixerà l’Ernest i el Mateu. Dos avis que malaurada-
ment s’han acostumat a avorrir-se i a discutir passadís amunt, passadís 
avall.
La in�uència de la Solange i les seves ganes de viure, davant de l’apatia 
dels dos amics, acabarà provocant un munt de situacions absurdes i 
divertides que complicaran, i de quina manera, la vida de la Rosa, la 
directora de la residència.
Com diu un dels personatges: “la vida és massa curta per viure només 
cent anys”.
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Durada: 1 h 25 min Preu*: 15 / 12 / 11 Idioma: català

Direcció
Marta Buchaca
Intèrprets
David Bagés
Anna Moliner

Una tragicomèdia sobre els lligams familiars i els tabús entorn 
de la mort
En Toni i la Júlia són germans. Ell és de tirar pel dret i ella és incapaç de 
prendre decisions. Quan, al Toni, el veterinari li aconsella eutanasiar la seva 
gossa Rita, la seva seguretat personal s’esvaeix. La Júlia, en canvi, té molt 
clar quina és la decisió que s’ha de prendre. Però quan en Toni planteja el 
mateix respecte a la mare, les decisions dels germans esclaten a la família.
Rita és una obra sobre la família, sobre els germans, sobre el vincle 
materno-�lial, i, també, és una obra sobre la incapacitat d’acceptar la mort. 
Ens parla de la di�cultat de “deixar anar” les persones que estimem, ens 
planteja què és viure amb dignitat i explora la legitimitat que tenim de decidir 
sobre la mort dels altres.

La premsa ha dit:
"En clau de comèdia, sense estalviar el fons tràgic, els actors desenvolupen 
molt vitalment la trama tête-à-tête en el joc de parella que l'autora ha practicat 
àgilment i amb encert." Andreu Sotorra. Clipdeteatre 
“Buchaca aborda coses transcendentals però sense la llosa de la 
transcendència" José Carlos Sorribes. El Periódico

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

febrer
diumenge

18.30h

de Marta Buchaca
Rita 

Can RAJOLER
centre cultural

Fotogra�a: Xavi Buxeda
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The Chanclettes celebren els seus 20 anys de carrera amb el xou 
més esbojarrat i compromès del grup

Durada: 2 h Preu: 18 / 15 / 13 Idioma: català, castellà...

Direcció
Josep M. 
Portabella
Intèrprets
Josep M. 
Portabella
Josep Coll
Xavier Palomino
Hostesses
Mega Pubilla
Caroline

febrer
dissabte

22.30h

The Chanclettes
#DPutuCool

#DPutuCool és un retrat hilarant de la societat que ens envolta i de temes 
socials i polítics d’actualitat, amb els seus famosos TúrmixPlayback’s, ball, 
paròdies, i humor irreverent, molt! 
Cabaret contemporani cosmopolita amb denominació d’origen: made in 
CAT & multilingual, of course!
Barbudes, turmixRisas, drinks, kikixou, corruPPtion, whatsappet, primarries-
gadas, trans-gresión, indepentDANCE, sel�e, NewBurlesque... Hosted by 
Caroline & La Mega Pubilla.
Tout ça et encore plus en un torbellino hilarante de experiencias anticonstitu-
cionales. Anem més #DPutuCooL que mai.
EsPasiva.
La premsa ha dit:
“Entre rialles i transvestits amb perruques, els ulls pintats i unes sabates de 
plataforma, parlen de temes que no són frívols, des del culte exagerat a la 
bellesa, fins a la independència de Catalunya...” Antoni Ribas. Ara
“DPutuCool' és divertit, colpidor, transgressor, irreverent, trencador
 i trepidant.” +Osona

· 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

Fotogra�a: Nacho Juárez
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La sardana, grans èxits

Una selecció de les millors sardanes a càrrec d’una de les cobles 
més importants del país

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

Direcció
Marcel Sabaté
Intèrprets
Cobla Sant Jordi-
Ciutat de 
Barcelona

febrer
diumenge

18.30h

Aquest concert és un homenatge als compositors i a les sardanes d’ahir, 
d’avui i de sempre. Sintonies que han marcat època i estil, grans èxits que 
formen part de l’extens catàleg d’obra per a cobla, que han triomfat a la 
plaça i a la sala de concert, des de la segona meitat del segle XIX �ns al 
segle XXI.
Fundada el 1983, la Cobla Sant Jordi ha estat dirigida per les batutes més 
importants del país i compta amb una selecció dels millors instrumentistes 
del moment.
Hi trobareu sardanes clàssiques com Per tu ploro, Llevantina, L’ermita vella 
o La santa Espina, i autors com Pep Ventura, Vicens Bou o Enric Morera, 
entre d’altres. 

Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

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

Durada: 1 h 30 min Preu*: 24 / 20 / 18  Idioma: italià, francès, gestual 
 

Yllana

Un espectacle còmic operístic que acosta el gènere líric a tots 
els públics de forma fresca, inusual i divertida
Una peculiar troupe d’òpera, formada per cinc excèntrics cantants, es 
disposa a fer un recital amb un repertori dels més grans compositors del 
gènere. Al llarg de la representació s’aniran desvetllant les passions 
ocultes i els anhels de cadascun d’ells, que tindran conseqüències 
absurdes i impredictibles. Serà una nit per recordar!
En aquest espectacle, els grans èxits de l’ópera es fusionen amb altres 
estils musicals de la forma més original, amb una singular posada en 
escena i una estètica acurada.
La premsa ha dit:
"Música, humor, amor i molt ritme. [...] Una proposta colorista i divertida amb 
l’inconfusible i personal toc d’Yllana." Agolpedeefecto.com
“El recital esdevindrà una divertida guerra d’egos sobre l’escenari. [...] El show 
té el peculiar segell còmic de la companyia." La Vanguardia
"Yllana converteix el show en una experiència diferent plena d’humor." 
Elcultural.com

març
diumenge

18.30h

Dir. artística
David Ottone
Joe O’Curneen
Dir. musical
Marc Àlvarez
Manuel Coves
Intèrprets
María Rey Joly
Maica Teba
Toni Comas
Enrique Sánchez
Jesús Gallera

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

Premi Max 2019 al millor espectacle musical

Fotogra�a: Lighuen Desanto
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Degenérate mucho

Direcció
Las XL

Intèrprets
Marta Sitjà
Nía Cortijo

març
dissabte

22.30h

Las XL
Un xou amb molt d’humor i música que reflexiona sobre les 
grans desigualtats que provoca el binarisme de gènere
A qui se li va acudir dividir-ho tot en dos? Blanc/negre, bo/dolent, 
veritat/mentida, ying/yang, masculí/femení…
“Seràs femenina i entraràs per la porta gran en el món de les emocions.” 
“Seràs masculí i entraràs per la porta gran en el món dels privilegis.” 
Nosaltres volem ser persones, res més. Aquesta és la història d’una falla 
en el sistema. 
Amb aquest nou expectacle, plenes d’arguments, sense abandonar el 
sentit de l’humor i la música que les caracteritza, Las XL afronten la feina 
de tornar a desconstruir-se, des d’una perspectiva feminista, per ressorgir 
millorades, convidant-nos a participar en un festival de llàgrimes i rialles, 
de contradiccions personals i col·lectives, d’imposicions i rebel·lia.
Qui va dir que les segones parts no són bones? En aquest cas, són millors!
Espectacle inclòs a la programació Març de dones

La premsa ha dit:
“Las XL conviden el públic a veure’s les cares amb les seves identitats
 i amb les seves contradiccions." Revista Godot

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

Un espectacle de flamenc que combina el cant, la música i la 
dansa

Dir. musical
Paco Gar�a

Dir. artística
Javier Malaguilla

Intèrprets
David Coronel
Paco Gar�a
Miranda Fdez.
Anna Giménez
Javier Malaguilla
Katerina  
Malaguilla

març
diumenge

18.30h

El �amenc és part del nostre sentir: qui som, com cantem, ballem i estimem 
a la recerca d’un equilibri personal, emocional i artístic tant per a nosaltres 
com per al públic.
Tres pilars és un espectacle basat en les tres bases assentades en el 
�amenc: el cant, el toc de la guitarra i el ball. Amb el temps han evolucionat 
considerablement totes tres conservant substanciosament els seus pilars 
tot i fusionant-los amb altres estils com el jazz, enriquint el llenguatge, la 
tècnica i la seva musicalitat tant en les harmonies com el ritme. 
La incorporació d'instruments com la �auta travessera, el saxo i el piano fa 
naturalitzar aquest art des dels seus tres pilars sense abandonar-ne 
l’essència.

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

[ ]DANSA

Tres pilars
Companyia Malaguilla
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Durada: 1 h 30 min Preu: 21 / 18 / 16 Idioma: castellà 

Intèrprets
Faemino
Cansado

18.30h

abril
diumenge

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

La gran parella de còmics ens regala una nova mostra del seu 
humor intel·ligent i surrealista
Segons la tradició Kaon Lin de la bimil·lenària cultura xinesa, el deu Kuan 
Lon, l’única deïtat que viu en una cantimplora, permet a un ésser humà 
gaudir de clarividència catorze vegades en una vida. Faemino i Cansado es 
passen pel folre aquesta tradició, com moltes altres, i defensen que catorze 
són poques i que ells ja en porten disset.
Aquest nou espectacle és, sens dubte, el més rupturista de la seva trajectòria. 
Abandonen el seny que sempre els ha acompanyat en la seva carrera i es 
llancen sense paracaigudes a una piscina mig plena, com diria un optimista. 
El que queda clar a 17 veces és que Faemino i Cansado sempre fan el que 
els dona la gana i, ara, a la seva edat, amb més motiu. 
La premsa ha dit:
“Llegendes dalt d’un escenari, reis d’un estil únic en què, a base de genials 
parèntesis, hi inclouen un inesgotable raig d’enginy hispànic i d’absurd 
avantguardista.” Jesús Ruiz Mantilla. El País
“No hi ha efectes especials ni plataformes voladores. Només ells dos vinga a 
parlar amb llengua viperina, humor corrosiu, poca vergonya i la capacitat de 
ficar-se el públic a la butxaca.” Roberto Herrero. El Diario Vasco

Can RAJOLER
centre cultural

17 veces
Faemino y Cansado
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Ramon Madaula escriu i protagonitza una comèdia sobre els 
llinatges familiars

Durada: 1 h 20 min Preu: 18 / 15 / 13 Idioma: català

Direcció
Mònica Bo�ll
Intèrprets
Ramon Madaula
Jaume Madaula
Estel Solé

abril
diumenge

18.30h(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.

de Ramon Madaula

A cal Brugarol -família d’alta burgesia catalana-, la �lla, l’Anna, que és  
activista social i feminista, decideix canviar-se el cognom pel de la mare: 
“No abatrem el patriarcat �ns que no ens diguem com la mare que ens ha 
parit”.
Per a l’Antoni Brugarol, el pare de l’Anna, és inconcebible que la seva �lla 
ja no es digui Brugarol -un dels cognoms amb més tradició de la comarca- 
i haurà de recórrer a tota mena d’argúcies i xantatges perquè l’Anna no es 
canviï el cognom.

Els Brugarol

Fotogra�a: Iván Moreno
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Durada: 2 h  Preu*: 21 / 18 / 16 Idioma: català 

Direcció
Sergi Belbel
Intèrprets
Elisabet 
Casanovas
Laura Conejero
Eloi Sánchez
David Vert

Una tensa i emotiva confrontació entre dues dones marcades per 
la pressió de la fama i el pas del temps 
L’any 1962 es produeix la trobada secreta entre les actrius Marilyn Monroe 
i Hedy Lamarr, una dona excepcional que també va despuntar com a 
enginyera gràcies al desenvolupament d’un sistema precursor de la 
tecnologia wi� actual.
Durant la seva singular ‘batalla de reines’, es desgranen temàtiques univer-
sals com ara la fragilitat de la fama, el pas irreversible dels anys, la caduci-
tat de la bellesa, les manipulacions del poder, l’absurditat de la guerra o la 
submissió de la dona (especialment als anys seixanta i al món del cinema).
Carles Batlle �ccionalitza una trobada entre Hedy Lamarr i Marilyn Monroe 
que pot alterar el curs de la Guerra Freda.
Una obra fascinant, una mena de duel dialèctic, intel·lectual i emocional 
entre dues dones úniques, reals, dues formidables estrelles de Hollywood.

 

19.30h

maig
diumenge

(*) Consulteu + avantatges + estalvi a la pàgina corresponent.
Fotogra�a: White Horse/TNC

3

Monroe - Lamarr
de Carles Batlle



La comèdia més pura i directa amb un mestre de l’humor en 
companyia d’una de les millors artistes de la música clàssica 

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

Direcció
Agustín Jiménez
Intèrprets
Agustín Jiménez
María Siluera

maig
dissabte

22.30h

Un espectacle de comèdia d’escenari protagonitzat per l’Agustin Jiménez, 
en què es combinen diferents disciplines artístiques, en el més pur estil del 
gènere de “varietés”.
El popular còmic, acompanyat per la concertista de clavicèmbal i piano, 
María Silvera, recorren un seguit de formats teatrals per provocar el deliri 
de la riallada a tota mena de públics. 
Falques radiofòniques, microrecitals poètics, il·lusionisme, titelles, cançons 
encomanadisses i grans dosis d’humor es concentren en aquest show. 
La comèdia més pura i directa, amb un mestre de l’humor i la música en 
directe d’una de les artistes més reconegudes del panorama clàssic i barroc 
del país.
Rarities. Les varietés de la raresa. Per a tots els públics. 

· 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

Agustín  Jiménez

9

Rarities

VENDA
ENTRADES:

CAN RAJOLER



Durada:1 h 30 min Preu*: 21 / 18 / 16 Idioma: castellà

Direcció
Antonia San Juan
Intèrpret
Antonia San Juan

19.30h

maig
diumenge

Antonia San Juan ens mostra la seva versatilitat i el seu talent 
interpretatiu en un espectacle perfecte per a una bona vetllada
Mi Lucha és el tercer espectacle unipersonal de Antonia San Juan en què 
el públic s’involucra des del primer instant amb el personatge, identi�cant 
situacions amb les quals tothom es pot enfrontar en algun moment de la  
vida: la solitud, l’amor, la malaltia o la mort. 
La capacitat interpretativa d’Antonia San Juan no té límits i esdevé una �gura 
camaleònica que ens pot arrossegar des de la més mordaç de les rialles 
�ns a les profunditats de la malenconia. 
A l’obra, hi coneixerem la mateixa germana bessona d’Antonia San Juan, 
que ens explicarà els secrets més inconfensables de l’actriu i directora, ja 
que no la suporta i li té una enveja que la rosega per dins.
La premsa ha dit:
“Aquesta dona és una artista única. Creativitat i versatilitat en estat pur. El 
seu humor no és blanc. Si no, no seria Antonia San Juan” Hugo Román. Official 
Press
“Un compendi de monòlegs dramàtics, còmics i tragicòmics que en cada 
moment transmeten un pensament crític a l’espectador.” Pablo García. La 
provincia

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

Antonia San Juan 
Mi lucha 

17

Fotogra�a: Anna Portomeñe
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Diumenge 12 de gener a les 18 h
Espectacle per determinar. 

Diumenge 26 de gener a les 18 h
L’aneguet lleig. Companyia T-Gràcia
Un aneguet lleig viatja a la recerca d’una família que 
l’accepti. Espectacle musical inspirat en el conte 
dels germans Grimm. 

gener

Preus: 7 €
socis Ralles gratuït
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Diumenge 8 de març a les 18 h
Eureka. Cia. El Cau de l’Unicorn
Als habitants del planeta Argos com més coses aprenen, 
més els creix el cap… A tots ells, menys a un: en Karim, 
el nen protagonista. Espectacle musical de  titelles.

Diumenge 22 de març a les 18 h
Sombra de cine. Cia. Valeria Guglietti
Espectacle familiar d’ombres xineses, per mitjà de les 
quals es representen personatges del cinema i escenes 
de la gran pantalla.

març

Diumenge 26 d'abril a les 18 h
Gretel i Hansel. Cia. Zum Zum Teatre
Dos comediants evoquen els paisatges dels 
contes mitjançant la paraula, la utilització 
d’objectes quotidians i d’instruments musicals, 
creant un bosc de somni.

abril
Diumenge 9 de febrer a les 18 h
Les sabatilles vermelles. Cia. Dreams Teatre
Karen somia a ser ballarina i un dia s’enamora 
d’unes sabatilles que veu a l’aparador d’una botiga. 
Adaptació a la dansa del conte de HC Andersen. 

Diumenge 23 de febrer a les 18 h
Oops! Cia. Teatre Mòbil
Espectacle còmic, sense paraules, màgic i 
sorprenent. Un cant a l'optimisme, a viure i a riure 
amb els pulmons plens i els ulls clars, a badar i a 
encantar-se amb les coses, que són les més grans.

febrer

Diumenge 10 de maig a les 18 h
El circ dels impossibles. Cia. Mag Stigman
El Mag Stigman fa que ressorgeixi la màgia de la 
pista de l’antic Circ dels Impossibles amb malabars, 
coreogra�es, grans il·lusions, música i energia.

maig



Podeu adquirir els abonaments i les entrades soltes a partir del 14 de 
gener de 2020

Can Rajoler (11 espectacles) 207 € 155 € 52 €
Can Rajoler i Cooperativa (14 espect.) 252 € 188 € 64 €

#DPutuCool 18 15 13
Degenérate mucho 12 10 9
Rarities 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

145€Preu Carnet Amic

Venda d’entrades a Can Rajoler

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

!

2020CARNET D’AMIC 2020

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.

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 6,30 € per 
espectacle! Reserva’l ja!

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



Gospelizing 18 15 13 -
Mònica Green 30 anys 21 18 16 7
Un dia qualsevol 21 18 16 7
Rita 15 12 11 7
La sardana, grans èxits 15 12 11 7
The Opera Locos 24 20 18 9
Tres pilars 12 10 9 5
17 veces 21 18 16 7
Els Brugarol 18 15 13 7
Monroe-Lamarr 21 18 16 7
Mi lucha 21 18 16 7

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
· Persones amb mobilitat reduïda (ocupant l’espai per a cadira de 
rodes)
(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 2020 i viviu a Parets. Teatre per la 
cara!

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 Can Rajoler 
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: 
Mònica Green 30 anys  
Un dia qualsevol 

Abonament TEATRAL

Entrada als espectacles:
Un dia qualsevol 
Rita
The Opera Locos
17 veces
Els Brugarol
Monroe -Lamarr 
Mi lucha

Entrades

Compra 1 entrada dels espectacles del 1r bloc i podràs aconseguir 
2 entrades dels muntatges del 2n bloc al preu d’1 (50 %):
Un dia qualsevol 
Rita 
The Opera Locos 
17 veces
Monroe-Lamarr

Compra l'entrada dels 3 espectacles de Cafè Teatre i obtindràs 
2 entrades d'un dels muntatges del 2n bloc al preu d'1 (50%):
· #DPutuCool  
· Degenérate mucho
· Rarities

2x1

106€ 

32€ 
Rita
La sardana, grans èxits
Tres pilars
Els Brugarol
Mi lucha

Qualsevol espectacle de Can
Rajoler de febrer, març, abril
o maig de 2020

Regalem teatre, regalem cultura!

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

+ avantatges 
+estalvi
+ espectacle



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 13 de gener de 2020, venda exclusiva del Carnet d'Amic i d’abonaments. A partir del 14 de gener de 2020. 
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, excepte promocions 
(només els espectacles de Can 
Rajoler) a www.atrapalo.com

'20

No s’han de pagar despeses de gestió.


