
971 569 003

espai 36
Programació
JUNY 2021
La cultura és segura i, per tant, aquest espai també ho és. No obstant, és necessari que seguim
les indicacions sanitàries per a fer front a la Covid19. Per això, volem incidir en la importància de:

1. Utilitzar la mascareta durant tot l’espectacle i fer-ho correctament.
 Nas i boca han d’estar ben coberts en tot moment.
2. Respectar la distància de seguretat durant tot l’esdeveniment.
 No us canvieu de lloc ni us mogueu per la sala si no és estrictament necessari.
3. Sortir de forma ordenada i evitant aglomeracions quan l’espectacle hagi finalitzat. 
 Tampoc us amuntegueu al hall ni als accessos al centre.

Venda d’entrades a www.ticketib.com o a la taquilla de l’Espai 36.
La sala obrirà 30 minuts abans de l’espectacle per evitar aglomeracions.  

Facebook espai36  /   w w w.espai36.cat   /   w w w.sant l lorenc.cat



DIMARTS 1, DIMECRES 2 
I DIJOUS 3 
19.00 h
TEATRE ESCOLAR 
amb la representació de les obres: 
El rei que no reia (6è C), 
Un conte d’àngels i dimonis (6è B) 
i La pedra màgica (6è A)
Preu: 2 € a benefici de l’Amipa

DISSABTE 12
19.00 h
CABARET EXTRAVAGANT
Acrobàcia, monocicle, malabars, 
equilibris acrobàtics, llançament 
de ganivets, acrobàcies aèries, 
manipulació de baldufes...
Companyia Atirofijo Circ
Espectacle per a tota la família
Gratuït

DIJOUS 17
20.00 h
CONCERT DE CAMBRA 
a càrrec del QUINTET DE CORDA 
DE L’ORQUESTRA SÍMFÒNICA 
DE LES ILLES BALEARS 
Maria Luisa Payeras, violí
Marina Fuster, violí
Jorge Pérez, viola, 
Ybolya Rózsás, violoncel 
Martín Greg, contrabaix
Gratuït

DISSABTE 19
19.00 h
MACBETH 
Teatre a càrrec de l’alumnat 
de teatre extraescolar 
del CEIP Mestre Guillem Galmés 
Professor: Ivan Martín
Preu: taquilla inversa 
a benefici de l’Amipa

DISSABTE 26
20.00 h
Moira teatre presenta 
STONEWALL. 
LIBERACIÓN Y ORGULLO
Per a la commemoració 
del dia de l’orgull  LGTBI
Preu: 
10 € anticipada 
i 12 € a taquilla
Venda d'entrades 
a www.ticketib.com 
i a la taquilla 
de l’Espai 36

Reserva prèvia de totes les entrades (incloses les dels espectacles gratuïts) al tel. 971 569 003 (Espai 36) o a la web www.ticketib.com Localitats limitades


