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Temporada és una publicació que té la finalitat de ser una guia dels espectacles culturals 
del Vendrell. 

Temporada és possible gràcies al treball que han dut a terme, plegats, els programadors 
dels diversos espais escènics del Vendrell —el Teatre Àngel Guimerà (TÀG), l’auditori pau 
Casals i l’auditori del Tívoli— i vol donar com a resultat una oferta cultural conjunta i amb 
continguts atractius per a un públic el més heterogeni possible.  

en aquesta edició estiuenca, s’hi pot trobar tota la programació del 39è Festival Internacional 
de música pau Casals, la programació del 31è Festival de música Tradicional música a la 
Vila i els concerts que es programen a l’auditori pau Casals durant el mes d’agost, així 
com també referències dels concerts del Festival Jove “música als Jardins” organitzats per 
la Fundació pau Casals, de les ballades de sardanes del mes d’agost organitzades des de 
la regidoria de Cultura i Festes, de les activitats d’estiu del museu Àngel Guimerà, i de 
les mostres previstes a la Sala d’exposicions portal del pardo, a la Sala d’exposicions La 
Fusteria i al museu deu.

així doncs, us convidem a fullejar les pàgines d’aquesta guia d’estiu i trobar els espectacles 
que més us agradin.

Gaudiu de Temporada i de l’escena cultural del Vendrell!

temporada
d’estiu

el Festival pau Casals tracta de fer reviure el músic a la seva 
vila natal gràcies a una selecció de pel·lícules fetes al llarg dels 
trenta darrers anys de la seva vida. La Fundació pau Casals 
s’ha dedicat a aplegar tots els seus documents audiovisuals, 
restaurar-los i conservar-los: concerts, assaigs, reportatges, 
entrevistes, lliçons magistrals, testimonis... 

extractes de grans obres dirigides o interpretades per pau 
Casals i breus fragments d’entrevistes o assaigs. Tots aquests 
documents són inèdits! 

programa en imatges:

-  assajant la Suite núm. 1, BWV 1066 de J. S. Bach i dirigint 
l’orquestra

- parlant i tocant la Suite núm. 3, fent classes magistrals
- Casals tocant el Trion núm. 1 de mendelssohn 
- dirigint la Simfonia núm.1 de Beethoven
- Fragments d’El Pessebre

AMB L’ACTUACIÓ EN DIRECTE DE VICTOR JULIEN-
LAFERRIÈRE, VIOLONCEL, I MAGALI MOSNIER, FLAUTA

divendres
12 07 19

Lloc:
Plaça del Tívoli

Hora:
22 h

Entrada gratuïta

En cas de pluja, 
la sessió es realitzarà 
a l’Auditori del Tívoli.

Pau Casals en imatges



m
usical

Beethoven i 
mendelssohn darrere 
de les emPremtes de 
BaCh
Concert inaugural del Festival

Victor Julien-Laferrière és segurament un dels joves 
violoncel·listes de més talent avui dia. obrirà el festival amb 
la Cinquena Suite de Bach, en do menor. més endavant, 
juntament amb david Kadouch, fantàstic pianista i eminent 
músic de cambra, tocarà dues sonates de compositors que van 
trobar en Bach una font d’inspiració essencial, la Sonata op. 
102, núm. 2 de Beethoven, i la Sonata op. 58 de mendelssohn.

dissabte
13 07 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
25 € 

preu amb descompte:
20 €

Repertori:
- Suite núm. 5 per a violoncel sol, J. S. Bach
- Sonata en re major, op. 102, núm. 2, L. V. Beethoven
- Sonata núm. 2, op. 58, F. mendelssohn

Intèrprets: 
Victor Julien-Laferrière, violoncel 
david Kadouch, piano

L’orquestra da Camera és un conjunt únic, format per solistes 
i membres dels principals quartets catalans, que es reuneixen 
regularment pel plaer de tocar junts, sense director, però amb 
un gran concertino o un solista de gran qualitat. en aquest 
programa, la flauta té un lloc d’honor amb dues flautistes 
d’excepció, Julia Gallego i magali mosnier. el concertino 
serà Giuliano Carmignola, que és avui dia el més famós dels 
violinistes «barrocs».

Intèrprets 
Giuliano Carmignola, concertino i direcció 
Julia Gallego i magali mosnier, flauta 
orquestra da Camera

els ConCerts  
de violí

Repertori
- Concert per a violí en la menor, BWV 1041, J. S. Bach
- Suite núm. 2 per a orquestra, BWV 1067, J. S. Bach
- Concert de Brandenburg núm. 4, BWV 1049, J. S. Bach
- Concert per a violí en mi major, BWV 1042, J. S. Bach

dimarts
16 07 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
29 €

preu amb descompte:
25 €



Intèrprets: 
Josep Colom, piano

Repertori: 
- El clavecí ben temperat, preludi i fuga, BWV 874, J. S. Bach
- Sonata per a piano en re major, K. 576,  W. a. mozart. 
- Sonata per a piano en la bemoll major, op. 110, L. V. Beethoven
-  Successió improvisada de preludis del teclat clàssic ben 

temperat, J. S. Bach i estudis de F. Chopin

a Josep Colom li agrada establir vincles entre compositors i, 
sovint, inesperadament, es creen climes poètics propers. el seu 
sorprenent programa és una petita obra mestra de la imaginació, 
que connecta Bach amb Beethoven i Chopin. Quan Josep Colom 
parla de com concep la seva carrera i la seva vida com a músic, 
troba paraules similars a Casals: “Considero que és un gran 
privilegi poder fer música i estic agraït a tots els que han fet 
l’esforç per venir i compartir aquest miracle diari amb mi ”.

dimecres

17 07 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
22 €

preu amb descompte:
18 €

Intèrprets: 
olivier Latry, orgue

olivier Latry va succeir pierre Cochereau com a cotitular dels 
grans orgues de Notre-dame de parís el 1985, als vint-i-tres 
anys. des de llavors, ha dut a terme una carrera impressionant 
arreu del món. 

per al seu recital, a Latry se li va acudir la idea d’associar 
estretament la música de Bach i la música francesa que admirava 
profundament, sobretot Couperin i Nicolas de Grigny. aquest 
paral·lelisme apassionant potenciarà de manera magnífica les 
riques sonoritats de l’orgue Scherrer de l’església parroquial del 
Vendrell, que Casals tant estimava.

BaCh i els grans 
organistes FranCesos

Repertori: 
- Suite del primer to, J. a. Guilain
- Fuga en sol menor, BWV 578, J. S. Bach
- Extractes de la «Missa Parroquial», F. Couperin
- Peça d’orgue, BWV 572, J. S. Bach
- Fons d’orgue, L. marchand
- Coral «In dir ist Freude», BWV 617, J. S. Bach
-  Diàleg a 2 mides de Cromorne i 2 cornetes per a la Comunió, 

N. de Grigny
- Tocata i fuga en re menor, BWV 565, J. S. Bach

dijous
18 07 19

Lloc:
Església parroquial del 
Vendrell

Hora:
21 h

preu:
15 €

preu amb descompte:
10 €

BaCh i el 
romantiCisme



els ConCerts de 
BrandenBurg
La col·laboració de Giuliano Carmignola amb da Camera 
també es farà notar en els Concerts de Brandenburg i en el 
Concert per a violí i oboè, juntament amb un equip de solistes 
excepcionals: el jove músic francoamericà Justin Taylor, 
la revelació del clavecí i del piano; l’oboista Lucas macias 
Navarro, solista d’abbado i del Concertgebouw, i magali 
mosnier, flautista de l’orchestre philharmonique de radio 
France i convidada com a solista arreu del món.

Repertori:
- Concert BWV 1056, J. S. Bach
- Concert de Brandenburg núm. 6, BWV 1051, J. S. Bach
- Concert per a violí i oboè, BWV 1060, J. S. Bach
- Concert de Brandenburg núm. 3, BWV 1048, J. S. Bach
- Concert de Brandenburg núm. 5, BWV 1050, J. S. Bach

Intèrprets: 
Giuliano Carmignola, concertino i direcció 
Justin Taylor, clavecí 
Lucas macias Navarro, oboè 
magali mosnier, flauta 
orquestra da Camera

divendres
19 07 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
29 €

preu amb descompte:
25 €

alban Gerhardt va fer un concert memorable per a la 
inauguració del Festival 2017, tocant sobretot la Sisena Suite 
per a violoncel solista de Bach. enguany, el seu enregistrament 
de les sis Suites és la gran primícia. La premsa musical ha 
quedat extasiada davant la seva interpretació tan natural i el 
seu sentiment constant d’improvisació. 

per a alban Gerhardt, una interpretació de les Suites de Bach 
és cada vegada una nova aventura per compartir.

Intèrprets: 
Alban Gerhardt, violoncel

les suites Per a 
violonCel sol

dissabte 
20 07 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
22 €

preu amb descompte:
18 €

Repertori:
- Suite per a violoncel sol núm. 2, J. S. Bach
- Suite per a violoncel sol núm. 3, J. S. Bach
- Suite per a violoncel sol núm. 4, J. S. Bach
- Suite per a violoncel sol núm. 5, J. S. Bach



el que s’esdevé quan es 
ven l’ànima al dimoni…

La soprano catalana elena Copons comparteix la seva carrera 
entre l’òpera, la melodia i el concert. La seva passió per les 
obres religioses de Bach la converteix en la intèrpret ideal 
per a aquesta vetllada. Juntament amb ella, hi haurà Justin 
Taylor amb un conjunt de joves músics francesos entusiastes 
i talentosos, i el gran especialista en oboè barroc antoine 
Torunczyk.

dilluns
22 07 19

Lloc:
Plaça del Tívoli

Hora:
22 h

Entrada gratuïta

En cas de pluja, 
la sessió es realitzarà 
a l’Auditori del Tívoli.

Intèrprets: 
elena Copons, soprano 
The Consort 
Justin Taylor, clavicèmbal i direcció

Repertori:
- Àries de les Cantates Sagrades, BWV 61, 68, 144, J. S. Bach
- Àries de la Cantata Nupcial, BWV 202, J. S. Bach
- Àries de la Passió segons Sant Mateu, BWV 244, J. S. Bach
- Sonata per a trio en sol major, BWV 1027, J. S. Bach
-  Sonata per a clavicèmbal i violí en mi major núm. 3, BWV 1016, 

J. S. Bach
- El Clavecí ben temperat, extractes, J. S. Bach

Les pel·lícules de Casals en concert, assajant, fent classes 
o entrevistes mantenen un poder de fascinació sorprenent, 
malgrat l’antiguitat de les imatges. La força de comunicació 
de Casals, la seva capacitat per arribar al cor dels oients, tant 
tocant el violoncel com dirigint una orquestra o parlant, roman 
intacta a la pel·lícula. Cada gravació és una lliçó de música, 
però també de vida. La seva capacitat de meravellar-se davant 
una frase musical o davant els miracles de la natura i la seva fe 
inamovible en la humanitat són, més que mai, ben actuals.

programa en imatges:
-  Tocant la Suite per a violoncel sol núm. 1, dirigint el 

Magnificat i fent classes magistrals 
-  Casals tocant Schubert i El Cant dels Ocells, dirigint la 

Simfonia Haffner de mozart i la Simfonia núm. 2 de Brahms

amB L’aCTuaCIó eN dIreCTe deL Cor ZóNGora SoTa La 
dIreCCIó de moNTSerraT meNeSeS.

dimarts
23 07 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
25 €

preu amb descompte:
20 €Pau Casals en imatges les més Belles  

àries de BaCh



Juan Carlos 
rodríguez

dissabte
03 08 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
10 € 

preu amb descompte:
7 €

Repertori: 
-  Sonata per a piano en mi bemoll major, Hob. XVI: 49, J. 

Haydn
-  Sonata per a piano en do major, Hob. XVI: 50, J. Haydn
-  Variacions i Fuga sobre un tema de Händel en si bemoll 

major, op. 24, J. Brahms

Considerat un dels músics més brillants de la seva generació, 
Juan Carlos rodríguez és un pianista que es caracteritza per la 
seva fidelitat al text i al compositor; posseïdor d’una refinada 
tècnica pianística al servei de la música. amb una fabulosa 
capacitat de visió per interpretar els estils més diversos, les 
seves interpretacions mostren un gran rigor interpretatiu, 
alhora que revelen una naturalitat i frescor que fan de cada 
concert o recital una experiència totalment nova.

La companyia Xarop de Canya proposa l’espectacle Camells. 
un espectacle temàtic inspirat en diferents cultures de les zones 
geogràfiques on s’hi pot trobar una forta presència de camells 
(Índia, rajasthan, marroc, Síria, egipte, Grècia, Tunísia, Líban, 
Israel, Bulgària, Turquia, macedònia…). un viatge farcit de 
músiques, danses, malabars, olors, colors… de l’orient més 
llunyà, al més proper. 

un espectacle itinerant amb diferents parades per presentar 
números visuals o de participació, amb la presència de diversos 
músics, xanquers amb camells, ballarins i malabaristes.

dimecres
07 08 19

Lloc:
Plaça del Tívoli 
(itinerant)

Hora:
19h

entrada gratuïta

XaroP de Canya
Camells

F
amiliar



Intèrprets:  
alidé Sans, veu, guitarra i acordió 
paulin Courtial, guitarra

alidé sans
henerèCla

dimecres
07 08 19

Lloc:
Plaça del Tívoli

Hora:
22 h

entrada gratuïta

En cas de pluja, 
la sessió es realitzarà 
a l’Auditori del Tívoli

Habitual en l’escena musical occitana, els espectacles d’alidé 
Sans són d’aquells que no deixen indiferent. És una d’aquelles 
artistes que és millor en el directe que a distància. una veu i 
una personalitat que despunten lliures, com l’aire fresc que 
baixa de la muntanya.

És natural trobar en els seus textos i concerts, missatges 
de compromís i reflexius; espais on es crea una atmosfera 
generosa que convida per formar part del joc en tot moment. 
La vida és un aprenentatge més ric si es comparteix amb el 
col·lectiu.

el grup de música tradicional Korrontzi (país Basc, 2004) va 
ser format per agus Barandiaran. el seu propòsit era donar 
als sons ancestrals i tradicionals de la música folk del país 
Basc un aspecte contemporani, però sempre dins de l’àmbit 
d’una música basada en la trikitixa i altres instruments ètnics 
com la txalaparta o l’alboka, tot això també acompanyat de 
tècnica moderna.

un grup de música basca que no deixa indiferent a ningú, 
amb la seva força i energia és capaç de transmetre des dels 
sons d’èpoques antigues a les noves tendències en folk.

dimecres
14 08 19

Lloc:
Plaça del Tívoli

Hora:
22 h

Entrada gratuïta

En cas de pluja, 
la sessió es realitzarà 
a l’Auditori del Tívoli

Korrontzi

Intèrprets:  
agus Barandiaran, trikitixes i veu  
ander Hurtado de Saratxo, txalaparta, percussions i bateria 
Kike mora, contrabaix elèctric, baix elèctric i cors 
alberto rodríguez, guitarra, mandolina, mandolina octavada i cors



Intèrprets: 
asier Suberbiola, violí 
Felipe escalada, viola 
uri Català, violoncel 
pere Nolasc plana, violí

auPa quartet
travelling

dissabte
17 08 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
13 € 

preu amb descompte:
10 €

el quartet de corda clàssic aupa Quartet parteix del folklore i la 
música d’arrel per convertir la tradició en temes urbans adaptats 
a la seva pròpia sonoritat.

Cada gira, cada trobada, cada viatge és una oportunitat per 
aprendre d’altres cultures, de les seves tradicions, els seus ritmes 
i els seus sabors. És en aquests intercanvis on aupa Quartet 
s’inspira per a la creació d’un nou treball amb elements de cultures 
distants, on cada composició està pensada per transportar el 
públic a una atmosfera diferent. 

públic i quartet es donen la mà per emprendre un viatge musical 
al voltant del món, com si es tractés d’una pel·lícula.

Melic és el primer àlbum de la cantautora Clàudia Cabero, 
guanyadora del XI Concurs Sons de la mediterrània del 2018. 
aquest debut discogràfic és una fotografia sonora de cinc 
cançons escrites i arranjades per la cantant en català i en 
portuguès. 

La relació amb la música tradicional és present, més enllà del 
propi repertori de gènere, per la frescor amb què es conceben 
i evolucionen les cançons compostes per la cantant, que 
es transformen i es mantenen constantment vives, objecte 
d’aquestes reinterpretacions.

dimecres
21 08 19

Lloc:
Plaça del Tívoli

Hora:
22 h

Entrada gratuïta

En cas de pluja, 
la sessió es realitzarà 
a l’Auditori del TívoliClàudia CaBero

meliC

Intèrprets: 
Clàudia Cabero, composició, veu i looper  
Sandra monfort,  guitarra i veu 
Guillem aguilar, baix



tornaveus

dimecres
28 08 19

Lloc:
Plaça del Tívoli

Hora:
22 h

Entrada gratuïta

En cas de pluja, 
la sessió es realitzarà 
a l’Auditori del Tívoli

Intèrprets: 
Jaume ayats 
anaís Falcó 
ester G. Llop 
Heura Gaya 
Iris Gayete

Pavvla
seCretly hoPing you 
CatCh me looKing

dissabte
24 08 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

preu:
13 € 

preu amb descompte:
10 €

Considerada com una de les artistes emergents i amb més 
projecció de casa nostra, pavvla s’ha convertit en la veu de tota 
una generació. després de posicionar-se com una de les noves i 
més importants propostes indie de l’actualitat amb el seu disc de 
debut «Creatures» (2016), ara presenta «Secretly hoping you catch 
me looking» (2018), un segon àlbum en el qual deixa de banda la 
nostàlgia i la ingenuïtat, per agafar la bandera de la provocació 
i una actitud molt més gamberra, amb un directe explosiu a la 
vegada que intimista, en què segueix demostrant perquè la seva 
proposta ha estat aclamada arreu.

Tornaveus és un grup de polifonia tradicional catalana format 
per investigadors de músiques de tradició oral, que han treballat 
arreu dels territoris de parla catalana. Han traslladat al seu 
espectacle els cants, les fórmules polifòniques i les maneres de 
cantar que han extret dels resultats sobre les seves recerques de 
camp.

des d’un cant de taverna al Stabat Mater de Setmana Santa, 
passant per cançons de treball, de bressol, de tambor, nadales, 
cançons salpebrades i cantarelles infantils el públic s’endinsarà 
en un ambient sonor creat exclusivament a partir de les veus.



DATA/HORA LLOC ESPECTACLE GÈNERE PREU

programació
JuLIoL-aGoST 2019

del 13 de juny al 13 de juliol
40è aniversari del Ball  
de diables del vendrell

del 19 de juliol al 24 d’agost
“retrats de guerra”, d’agustí Centelles 
Fundació vila Casas
del 30 d’agost al 28 de setembre
“el camí dels molins”,  
de roser guasch Bea i Camil·la Pérez salvà

exposicions  

Adreça: C/ Major, 20
Més informació: tel. 977665684 / art@elvendrell.net / www.elvendrell.net 

del 12 de juliol al 28 d’agost
“la Botiga de santa anna”

Adreça: C/ Major, 16
Més informació:  tel. 977665684 / lafusteria@elvendrell.net / www.elvendrell.net 

del 12 de juliol al 29 de setembre
“naturalis”,  
de sergi quiñonero 

eSTIu 2019

Adreça: Plaça Nova, 6
Més informació:  tel. 977666308 / museudeu@elvendrell.net / www.museudeu.com 

12/07/19 - 22 h Plaça del Tívoli Pau Casals en imatges PROJECCIÓ Festival Pau Casals Gratuït

13/07/19 - 20.30 h Auditori Pau Casals
Concert inaugural: Beethoven i 
Mendelssohn

MÚSICA Festival Pau Casals 25 i 20

16/07/18 - 20.30 h Auditori Pau Casals Els concerts de violí MÚSICA Festival Pau Casals 29 i 25

17/07/18 - 20.30 h Auditori Pau Casals Bach i el romanticisme MÚSICA Festival Pau Casals 22 i 18

18/07/18 - 21 h
Església parroquial  
del Vendrell

Bach i els grans organistes  
francesos

MÚSICA Festival Pau Casals 15 i 10

19/07/18 - 20.30 h Auditori Pau Casals Els concerts de Brandenburg MÚSICA Festival Pau Casals 29 i 25

20/07/18 - 20.30 h Auditori Pau Casals Les Suites per a violoncel sol MÚSICA Festival Pau Casals 22 i 18

22/07/18 - 22 h Plaça del Tívoli Pau Casals en imatges PROJECCIÓ Festival Pau Casals Gratuït

23/07/19 - 20.30 h Auditori Pau Casals Les més belles Àries de Bach MÚSICA Festival Pau Casals 25 i 20

03/08/18 - 20.30 h Auditori Pau Casals Juan Carlos Rodríguez MÚSICA 10 i 7

04/08/18 - 19.30 h La Rambla Cobla Reus Jove SARDANES Gratuït

07/08/18 - 19 h
Plaça del Tívoli 
(itinerant)

Xarop de Canya
MÚSICA  
Festival Música a la Vila

Gratuït

07/08/19 - 22 h Plaça del Tívoli Alidé Sans
MÚSICA  
Festival Música a la Vila

Gratuït

11/08/18 - 19.30 h La Rambla Cobla Catània SARDANES Gratuït

14/08/19 - 22 h Plaça del Tívoli Korrontzi
MÚSICA  
Festival Música a la Vila

Gratuït

17/08/18 - 20.30 Auditori Pau Casals Aupa Quartet MÚSICA 13 i 10

18/08/18 - 19.30 h La Rambla La Principal del Llobregat SARDANES Gratuït

21/08/19 - 22 h Plaça del Tívoli Clàudia Cabero
MÚSICA  
Festival Música a la Vila

Gratuït

24/08/18 - 20.30 h Auditori Pau Casals Pavvla MÚSICA 13 i 10

25/08/18 - 19.30 h La Rambla Cobla Maricel SARDANES Gratuït

28/08/19 - 22 h Plaça del Tívoli Tornaveus
MÚSICA  
Festival Música a la Vila

Gratuït



dilluns al màg

Ballades d’estiu
ProgramaCió de les Ballades de sardanes de l’agost del 2019 

CoBla reus Jove
dia i hora: diumenge 4 d’agost, a 
 les 19.30 h
Lloc: La rambla

CoBla Catània
dia i hora: diumenge 11 d’agost,  
a les 19.30 h
Lloc: La rambla

la PrinCiPal del lloBregat
dia i hora: diumenge 18 d’agost, 
a les 19.30 h
Lloc: La rambla

CoBla mariCel
dia i hora: diumenge 25 d’agost, 
a les 19.30 h
Lloc: La rambla

Per a més informació  
i venda d’entrades:  
regidoria de Cultura  
(la rambla, 24),  
al telèfon 977 66 56 84  
o al correu electrònic  
elvendrell.elsmuseus@elvendrell.net. 

Més informació: 
tel. 977665684 / cultura@elvendrell.net / www.elvendrell.net 

una visita musiCal Per a una vida teatral,
a càrrec del músic david Puertas 
Dia i hora: dilluns 8 de juliol i 5 d’agost, a les 20 h 
Lloc: museu Àngel Guimerà 
Entrada: 5 euros

terra BaiXa en essènCia,
a càrrec de l’actor Jordi mateu 
Dia i hora: dilluns 15 de juliol i 26 d’agost, a les 20 h 
Lloc: museu Àngel Guimerà 
Entrada: 5 euros

reCital de Poemes d’àngel guimerà  
Contra la inJustíCia,
a càrrec de Janet riambau, Joan gibert  
i el músic Jordi moliné, guitarra 
Dia i hora: dilluns 29 de juliol i 12 d’agost, a les 20 h 
Lloc: museu Àngel Guimerà 
Entrada: 5 euros

Festival Jove
“músiCa als Jardins” 2019

Informació dels concerts i programació: 
tel. 977684276 / museu@paucasals.org / www.paucasals.org 

dissaBtes 3, 10, 17,  
24 i 31 d’agost
Lloc: Jardins de la Vil·la museu pau Casals 
entrada gratuïta



inFormaCió Festival 
internaCional de músiCa 
Pau Casals
Entrades a preus especials:
Pack 3 concerts: 66€ 
Pack 5 concerts: 90€
Abonament al festival: 125€

- entrada a tots els concerts
- Butaca fixa

Preus estudiants de música: 10€
Descomptes:
- Socis associació musical pau Casals
- Socis amics de l’orgue
- Socis associació músics Baix penedès
- Club Tr3SC
- Carnet Jove
- Biblioteques del S.L.p.C. del Baix penedès
- Subscriptors Club La Vanguardia

Canals de venda d’entrades:
- Ticketea (tel. 902044226 i web www.ticketea.com)
- a l’auditori pau Casals, de dilluns a divendres de 10 h a 14 h, i dissabtes de 10 h a 13 h.
- a la regidoria de Cultura, de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.
- 2 hores abans de l’inici del concert, a la taquilla de l’auditori, sempre i quan l’aforament 

així ho permeti.

Servei d’autocar:
- Servei d’autocar per a tots els concerts.
- Sortida a les 20 h de l’estació d’autobusos del Vendrell (av. Jaume Carner)
- preu bitllet: 2€ (anada i tornada). Gratuït pels abonats al Festival.

Notes: 
- en atenció als artistes i al públic en general, es demana la màxima puntualitat.
- No es permetrà l’entrada a la sala una vegada començat el concert.
- Si les circumstàncies ho exigeixen, l’organització es reserva el dret de modificar dates, 

programes i intèrprets que s’anuncien en aquest avanç de programa.
- No és permès de fer fotografies, ni cap enregistrament de vídeo o àudio.
- un cop adquirida l’entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per 

cancel·lació del concert. en aquest cas l’organització és compromet a la devolució de 
l’import d’aquesta entrada.

Descomptes:
- alumnes de l’escola municipal de música pau Casals 
- Socis associació musical pau Casals 
- Socis amics de l’orgue 
- Socis associació músics Baix penedès 
- Club Tr3SC 
- Carnet Jove 
- Biblioteques del S.L.p.C. del Baix penedès 
- Subscriptors Club La Vanguardia 
- Carnet Únic

inFormaCió dels ConCerts 
d’agost de l’auditori Pau Casals

Canals de venda d’entrades:

-  Ticketea (tel. 902 044 226 i web www.ticketea.com)
-  a l’auditori pau Casals (av. palfuriana, 52, tel. 977 68 34 68), de dilluns a divendres de 10 h a 14h
- a la regidoria de Cultura, de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.
-  2 hores abans de l’inici del concert, a la taquilla de l’auditori, sempre i quan l’aforament així 

ho permeti.

regidoria de Cultura i Festes 
de l’ajuntament del vendrell 
La rambla, 24, del Vendrell
Tel.: 977665684
C/e: cultura@elvendrell.net 
Web: www.elvendrell.net
Facebook: /culturaelvendrell 
Twitter: @CulturaVendrel

Notes:
- els preus especials no són acumulatius; només es pot obtenir un sol preu amb descompte.
- es pot accedir als espais escènics 30 minuts abans de l’inici dels espectacles, que 

començaran puntualment. un cop iniciats, no s’hi permetrà l’accés ni es retornarà l’import 
de les entrades.

- No es permet cap mena d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa de la 
companyia o de l’entitat responsable de la programació.

- No es permet fumar, beure o menjar a l’interior de les sales.
- els espectadors han d’assegurar-se que els telèfons mòbils o altres aparells acústics no 

emetran senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i dels artistes.
- És reservat el dret d’admissió.
- L’organització es reserva el dret de variar aquesta programació. Si per causes imprevistes 

s’hagués de fer, s’anunciarà als mitjans de comunicació habituals.



auditori Pau Casals
avinguda palfuriana, 52 (Sant Salvador)

Tel.: 977 68 34 68
C/e: auditoripaucasals@elvendrell.net 

Web: www.auditoripaucasals.cat 
Facebook: /auditoripaucasals 

Twitter: @auditoripcasals

auditori del tívoli
passatge del Tívoli 3-7

Tel. 977 15 42 03
C/e: auditoriescola@elvendrell.net 

Web: www.auditorideltivoli.cat

teatre àngel guimerà
Carrer Sant Jordi 9-13, del Vendrell

Tel. 977 66 56 84
C/e: info@tagelvendrell.cat 
Web: www.tagelvendrell.cat 

Facebook: /TeatreangelGuimera 
Twitter: @tagelvendrell
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