
 
 

WEBS relacionades amb el tema  
3xtr3s | Tricicle - Dagoll Dagom - Anexa 
Web creada per les companyies Tricicle, Dagoll Dagom i Anexa. Teatre de qualitat 
per a tots els públics. Informació del Teatre Poliorama i el Teatre Victoria de 
Barcelona i de teatre infantil, etc.  
Apropa Cultura 
Unió d'esforços de teatres de Catalunya per aconseguir l'accessibilitat a la cultura, 
cap a una normalització per vèncer barreres socials. És una experiència d'inclusió que 
afavoreix la igualtat d'oportunitats i la inclusió social accedint a espectacles.  
Ateneu de Celrà 
Lloc web oficial de l'Ateneu de Celrà (Gironès). Des de la pàgina hi podeu consultar la 
programació de la temporada i adquirir entrades per als espectacles programats. 
L'Ateneu de Celrà està situat al número 1 de la plaça de l'Estatut.  
Atrium Viladecans 
Un local que crea un concepte nou nascut de la voluntat d'unir el millors serveis 
culturals i esportius, transformat en un nou referent de la realitat metropolitana de 
Barcelona. Un espai diàfan i funcional, dissenyat per Josep Maria Gil i Esteve Bonell.  
Auditori AXA 
Pàgina en PDF. Auditorio i Centre de Convencions AXA, espai únic a l’área comercial 
i financiera principal de Barcelona, ubicat al edifici l'llla Diagonal. L’Auditori, sales de 
reunions i els espais d’exposició que permeten l’organizació d’actes a mida.  
Auditori d’Alcúdia 
Apropament a la programació i serveis que ofereix. És una de les obres d’arquitectura 
més rellevants d’aquest nou segle per motius artístics i culturals. Equipament que 
cobreix Alcúdia i nord de Mallorca. Serveis, espais, espectacles i enllaços.  
Auditori de Cornellà 
Espai oficial de l’Auditori de Cornellà a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). 
Informació general de l’instal·lació, activitats, notícies, galeria, serveis, contacte i 
situació del cinema. Programa d’activitats.  
Auditori de Torrent 
Inaugurat al gener de 1997 i depenent de l'ajuntament d' aquesta localitat, l'Auditori de 
Torrent és un edifici de gran atractiu arquitectònic i un centre de difusió i producció 
cultural amb gran projecció a Torrent.  
Auditori Eduard Toldrà 
Edifici nou i condicionat per a fer-hi audicions amb una adequada sonoritat musical. 
Durant el juliol festivals estiuencs: FIMPT (Festival Internacional de Música Popular i 
Tradicional), el Faraday, música independent, i el Nowa Reggae, de música reggae.  
Auditori Enric Granados 
L'Auditori Enric Granados, dotat d'una de les millors acústiques de l'estat espanyol, 
ofereix diversos cicles de concerts a càrrec de les millors formacions i solistes. 
Temporada musical d'octubre a maig. Concerts, Audicions escolars i diversos.  
Auditori Municipal de Genovés 
Espai de l’Auditori Municipal de Genovés, de l’Ajuntament de Genovés Àrea de 
Cultura, a la comarca de La Costera. Conté les activitas regulars: exposicions de 
pintura, actuacions de teatre infantil i actuacions de monòlegs d'humor.  
Auditori Municipal Enric Granados 
Pàgina de l'Auditori Municipal de Lleida, Enric Granados. Inclou els cicles, les dates 
de les representacions, visió dels equipaments, programació d'espectacles, preus, 
serveis que ofereix, i dades diverses.  
Auditori Nacional d’Andorra 
Edifici de la dècada de 1930 restaurat com auditori del Principat d'Andorra. Es troba a 
Ordino a tocar de la Casa Museu d'Areny-Plandolit a la qual pertanyia i que va 
comprar el Consell General d'Andorra l'any 1972, fent la casa-museu i l'auditori.  
Auditori Nacional d'Andorra 
Web oficial de l'Auditori Nacional d'Andorra. Es troba situat a Ordino en una casa de 



l'any 1930 destinada a un museu d'animals dissecats. La finalitat va canviar cap a ser 
Auditori Nacional, inaugurat l'any 1991.  
Auditori Pau Casals de El Vendrell 
És al barri marítim de Sant Salvador, davant del Museu Pau Casals. Edifici modern i 
àgil, pensat per a la funció bàsica de sala de concerts. Inaugurat l’any 1981, té 
capacitat per a 400 persones. El vestíbul és utilitzat per fer exposicions i recepcions.  
Auditòriun Sa Màniga 
Web oficial de l'Auditòrium sa Màniga, de Cala Millor nucli que pertany als municipis 
de Sant Llorenç des Cardassar i de Son Servera (Mallorca). Agenda, Festival 
Internacional de Dansa de les Balears i congressos. Entrades.  
Cafè Teatre Zanni 
Pàgina web del Cafè Teatre Zanni. Es una sala de teatre del municipi de Lloseta 
(Mallorca). Programació venidera d’espetacles teatrals, musicals i d’altres 
esdeveniments i dades de contacte.  
Castelló Cultural 
Iniciativa nascuda el 1997 per a impulsar la vida cultural de Castelló: Teatre Principal, 
l’Auditori i Palau de Congressos, el Museu de Belles Arts, l’Espai d’Art Contemporani 
de Castelló i el Palau de Congressos de Peníscola.  
Centre Cultural d’Almussafes 
Centre Cultural de l'Ajuntament d'Almussafes va ser inaugurat l’any 1985. Va ser la 
culminació d'un llarg projecte municipal i es va convertir en el referent cultural del 
municipi, on tenen cabuda: cinema, teatre, exposicions, cursos, conferències, etc.  
Centre d’Arts Escèniques de Reus CAER 
El CAER és un centre públic dedicat a la producció i la programació de teatre, música, 
dansa, circ... El formen el Teatre Fortuny, el Teatre Bartrina, les produccions pròpies, 
la fira Trapezi, els festivals Cos i Més Dansa i d’altres ...  
Conservatori de Música i Dansa Mallorca 
El Conservatori Professional de Música i Dansa és el centre públic de referència per 
als ensenyaments artístics de règim especial en música i dansa de l'illa de Mallorca. 
Ensenyaments elementals i ensenyaments professionals. Especialitats.  
Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya 
Web de la Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya, associació d'espais 
teatrals de petit o mitjà format privats, ubicats fora de la ciutat de Barcelona. Teatres 
Independents: Sala La Planeta, Sala Trono, Teatre de l’Aurora i Teatre de Ponent.  
Escalante Centre Teatral 
És un projecte creat l’any 1985 per la Diputació de València per a potenciar l’amor al 
teatre i l’opinió crítica dels més menuts. El centre, el teatre, espai d’exposicions, 
escola de teatre, projecte, premis, l’edifici, fotos, …  
Fundació Auditori / Palau de Congressos de Girona 
Pàgina oficial de la Fundació Auditori / Palau de Congressos de Girona. Programació 
d’activitats ordinàries, altres activitats culturals, premsa. El Palau de Congressos, 
informació de l’edifici, venda d’entrades, patrons, etc.  
Gran Teatre del Liceu Barcelona 
Visita al nou teatre. Manté l'esperit del Liceu de sempre i a més, la comoditat, eficàcia, 
capacitat escenogràfica i mesures de seguretat dels teatres d'òpera més moderns del 
món. Escoles, programació, produccions, lloguer d'espais, …  
Guasch Teatre 
Pàgina del Guasch Teatre de Barcelona (Carrer Aragó). Especiament per a públic 
infantil. Presentació de la programació infantil, programació d’adults, poster infantil, 
campanya escolar, el teatre, història, components I subscripcions.  
Jove Teatre Regina 
Teatre per a nens i adults. Història i programació. Centre estable de producció i 
difussió del teatre infantil i jove. La Cía de teatre La Trepa neix l’any 1977 amb la 
voluntat de fer arribar el teatre infantil a tots els barris i pobles de Catalunya.  
Kursaal Espai d’Arts Escèniques 
Web de Kursaal a Manresa, dirigit per Manresana d'Equipaments Escènics, empresa 
de l'Ajuntament de Manresa. Programació d’espectacles: Teatre, música, dansa, circ, 
etc. Lloguer d’espais, venda d’entrades i serveis tècnics de l’instal·lació.  
L’Antic Teatre 
Teatre ubicat al C/Verdaguer i Callis de Barcelona amb l'essència de l'arquitectura del 



s. XVIII, a pocs metres del Palau de la Musica Catalana al cor de la ciutat. Amb 3 
anys d'existència, L’Antic Teatre, espai de creació té més de 6500 socis.  
L’Atlàntida - Centre d’Arts Escèniques d’Osona 
Vic i Osona tornen a tenir un equipament a l’alçada de la seva inquietud cultural. 
L’Atlàntida ofereix espectacles de referència i de qualitat, respon al sentiment de 
catalanitat i representa el temps que li ha tocat viure. És un espai per a tots…  
La Llotja de Lleida 
Palau de Congressos i Teatre Municipal de Lleida. És una peça configurada i 
jerarquitzada en tres bandes funcionals que permeten fer compatibles els diferents 
usos. La banda central distribueix les comunicacions principals de l’edifici.  
La Mirona de Salt (Girona) 
Sala Auditori de concerts polivalent. Sala principal i tres tipus d’aforament: 800, 1500 i 
2.500 persones i un espai per concerts a l’aire lliure amb un aforament de 1.000 
persones. Pot adaptar-se a diferents tipus d’espectacle i aforament. Programació.  
La Peixera cafè-teatre 
Casc antic de Manresa. Edific barroc de 1789. Pedra, caliu, elegància, cafeteria, 
espectacles, copes, i llibres. També organitzen actes i celebracions: Presentacions, 
festes privades d’aniversari i comiats, recitals de poesia, reunions d’empresa, etc.  
La Peixera cafè-teatre 
Pàgina oficial de La Peixera, un nou cafè-teatre ubicat a la Ciutat de Manresa, al 
Bages. Inclou la programació d’espectacles propers. Informació general de La 
Peixera, agenda, fotografies, xarxes socials i les dades de contacte.  
LaSala - Teatre 
Pàgina de La Sala Miguel Hernández de Sabadell. Ofereix representacions de teatre 
infantil, música, màgia, titelles .... tot dirigit al públic infantil i juvenil. A Sabadell, Vallès 
Occidental. Explicació de les obres.  
L'Auditori Barcelona 
El nou espai per gaudir de la música a Barcelona, seu de l'Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, i amb capacitat per a 2.340 persones. Temporada 
de concerts, l'Orquestra Sinfònica, i dades del recinte.  
Palau Altea Centre d’Arts 
Pàgina del Palau Altea Centre d’Arts. Programació d’esdeveniments a Altea, Alacant. 
Activitats realitzades: Música, teatre, exposicions, ballet, dansa, bandes, 
conferències, cursos, congressos, …  
Palau d’Altea 
Pàgina oficial del Palau d’Altea, centre d’arts escèniques d’aquest municipi de la 
comarca de la Marina Baixa. Informació de la programació venidera en: música, 
teatre, exposicions, teatre familiar, dansa i altres músiques.  
Palau de la Música Catalana 
Palau de la Música Catalana. Monument excepcional del Modernisme (1908) -obra de 
l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner-, declarat per la UNESCO "Patrimoni de la 
Humanitat", està ubicat a Barcelona i és propietat de l'Orfeó Català.  
Palau de la Música i Congressos de València 
Web oficial, ara ja en valencià, del Palau de la Música de València. Programa 
d’espectacles, abonaments, cicles, exposicions, conferències, agenda, el Palau dels 
xiquets i dades del Palau; Orquestra, banda municipal, botiga i la ciutat de València.  
Palau de les Arts Reina Sofía 
El teatre d’òpera de València, és un centre de producció lírica de primera magnitud 
per a satisfer la demanda cultural valenciana. Òpera, sarsuela, ballet, concerts, 
música de cambra, veus valencianes, música en les temàtiques, i programa didàctic.  
Palau Ducal dels Borja 
Pàgina del Palau Ducal dels Borja de Gandia (La Safor). Actuacions musicals 
d’ètnica, arts al Palau i informació de la ONG Globalmón. Web de la Companyia de 
Jesús de Gandia.  
Palau Firal i de Congressos de Tarragona 
Té una capacitat per a 1145 persones i es troba situat en una zona cèntrica i 
estratègica de la ciutat. Distribució i equipaments, serveis i calendari d’actes a més de 
informació turística de Tarragona, patrimoni de la humanitat.  
Sala Beckett 
La Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia és un espai de creació i 



experimentació teatral, dedicat especialment a la promoció de la dramatúrgia 
contemporània, i punt de trobada de dramaturgs i creadors de teatre,  
Sala Cabañes 
Pàgina d'aquest teatre de Mataró. Horari de taquilla, dies de representació, informació 
i encàrrecs, obres que s'hi representen, i direcció del teatre. Venda de localitats, a la 
taquilla del propi teatre. Mapa de situació de la sala.  
Sala Cabanyes 
Els Pastorets de Mataró. Patrimoni cultural de la ciutat des de 1981. Espectacle de 
referència. Possiblement els millors: Música en directe executada per 16 músics i una 
massa coral de més de 60 cantaires... 350 persones al servei de l'espectacle, 42 de  
Sala Coliseum 
Antic teatre del municipi de Corbins (Segrià), totalment rehabilitat. Programació de la 
sala, història, fotos i contractació. La rehabilitació de l’immoble s’ha projectat amb la 
voluntat de mantenir la volumetria de l’antiga sala.  
Sala Independent deTeatre La Planeta 
Pàgina d’aquesta sala independent de teatre de Girona, associada a la Coordinadora 
de Sales Alternatives de Catalunya. Informació i programació d’espectacles. La 
Planeta forma part del Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris (SMTA).  
Sala Muntaner 
La Sala Muntaner comença la seva activitat teatral el 1.996 amb l'objetiu de 
consolidar-se com a sala alternativa amb una programació estable i continuada. Es 
busca l'equilibri entre diferents llenguatges escènics per arribar a un públic més ampli. 
Sala Trono de Tarragona 
La Sala neix l’any 2002. Hi han passat unes 64 companyies. La filosofia de la Sala 
oferir teatre en petit format, intimista, nuu, on es pugui sentir respirar a l'actor. 
Comèdia o drama, companyies joves o consagrades, costumbrisme o experimental.  
saT! Sant Andreu Teatre 
Pàgina del teatre Sant Andreu Teatre de Barcelona. La programació actual combina 
companyies emergents i d’altres de consolidades. El director del SAT!, és l’Oscar 
Rodríguez. Activitats, programació, serveis i venda d’entrades.  
T. Teatral - L'Actualitat Escènica a Internet 
Revista digital d'arts escèniques, cartellera, notícies professionals i acadèmies, crítica, 
opinió dels lectors, entrevistes, reportatges, test soroll de fons, novetats editorials, 
teatre amateur, serveis, xat i club.  
Teatre "Els Carlins" 
Sala de teatre de Manresa. Programació d’activitats, situació, visita a la sala i cursos 
de teatre. El Casal Familiar Recreatiu es va constituir l'any 1903 com a Joventut 
Carlista Manresana inaugurant-se el teatre a l'any 1906, al carrer de St. Miquel.  
Teatre Auditori de Granollers 
Equipament municipal de l’Ajuntament de Granollers (Vallès Oriental). Programa de la 
nova temporada i la primera part i el més destacat que podreu veure. Teatre, dansa, 
música clàssica i òpera. Explicació de tota la temporada.  
Teatre Auditori de Salou 
Aquest Palau de Convencions i Congressos de Salou suposa la culminació d’un repte 
històric i un pas endavant en la dotació d’espais al municipi. Ubicació, espais, visita 
virtual, programació cultural, congressos i serveis.  
Teatre Aurora 
Teatre ubicat a l'Unicoop Cultural, sala independent per a tot tipus de manifestacions 
artístiques de petit format. Un espai independent de cultura a Igualada (Anoia). 
Programació estable de teatre, música i dansa des de la tardor de 1996.  
Teatre Bravium 
Aquesta Entitat sensible i oberta especialment a la gent jove, forma part de manera 
molt compromesa amb els moviments culturals i artístics de la nostra ciutat, Reus. 
Història,, obres, programació, notícies…  
Teatre Casal Agramunt 
Teatre Casal Agramunt, a la comarca de l’Urgell. El Teatre Casal Agramunt és un 
equipament teatral d’aquest municipi urgellenc dedicat al teatre, música, dansa, 
cinema i altres gèneres escènics. Informació i programació d’activitats de la sala.  
Teatre Centre d'Arbúcies 
Pàgina web del Teatre Centre d'Arbúcies. Programació, secció fotogràfica, i dades 



diverses. La pàgina també ofereis informació del grup del poble Xcèntric Teatre de 
teatre amateur i seccions diverses.  
Teatre Cirvianum 
Espai oficial d'aquest teatre rehabilitat que va reobrir al 1994 a la Plaça Nova de 
Torelló (Osona), amb tots els condicionaments tècnics d'un teatre modern. 
Programació estable local, comarcal, amateur o professional de teatre, música i 
dansa.  
Teatre Condal 
Fundat el 1903 pels germans d’origen italià Onofri, va animar durant dècades les nits 
del Paral·lel fins a reconvertir-se en cinema als seixanta i setanta. L’any 1983, va 
retornar a espai teatral de comèdia. El teatre, història, programació i temporada.  
Teatre d'Artà 
Pàgina del Teatre d'Artà, un punt de congressos i convencions a l’Illa de Mallorca. 
Informació de l’instal·lació, serveis oferts i dades de la programació d’activitats: 
Cursos, conferències, teatre, música, ...  
Teatre de Blanes 
Instal·lació de la ciutat de Blanes. Programació professional estable de teatre, música 
i dansa, a més de representacions de grups locals i espectacles infantils. 
Programació, calendari, entrades, situació, sala de premsa, i Club de Mecenatge.  
Teatre de Capdepera 
Programació de tot el que es fà al teatre de Capdepera (Mallorca). Xarxa de teatres 
de Capdepera, música, mostra de teatre escolar, el grup es mussol, … El teatre és 
una mentida feta com si fos veritat. Capdeperacultura. Capdeperaweb S.L.  
Teatre de l'Arxipelag 
Pàgina del teatre municipal de Perpinyà. Programació de sessions, espectacles en 
preparació, preus, i llista de novetats. Versió en català no operativa. La versió en 
català, no és operativa.  
Teatre de Lloseta 
Pàgina web del Teatre de Lloseta (municipi de l'illa de Mallorca). Inclou la 
programació; triau el mes corresponent per saber els actes programats, informació de 
la venda d’entrades. Horaris i contacte.  
Teatre de Manacor 
Pàgina web oficial del Teatre de Manacor (Illes Balears). Programació i informació de 
la instal·lació i els espectacles, obres que s'hi representen, la Fira de Teatre de 
Manacor i altres esdeveniments ocasionals.  
Teatre de Ponent 
Local teatral, exigu d’espai però profund en els seus interessos, ha nascut després de 
l’immersió dels promotors en la vida i activitats de Granollers. Lliure, sense cap altra 
servitut que la d'uns homes ofici d'oferir espectacles dignes. Activitats.  
Teatre de Salt 
Web del Teatre de Salt, a la comarca del Gironès. El Teatre de Salt forma part del 
Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris SMTA. Programació, entrades, situació, … 
Programació del Festival Temporada Alta.  
Teatre del Mar 
Té la clara voluntat de servei mitjançant el foment d’activitats del món escènic. 
Programació completa de les representacions. Història, fundació i la rehabilitació del 
teatre. Servei de prèstec dels llibres de la biblioteca del Teatre del Mar.  
Teatre del Raval 
El Teatre té l’objectiu de ser espai per la cerca, investigació, creació i exhibició teatral. 
Disposa d’una infrastructura tècnica i un equip humà que fa possible la producció i 
promoció de diferents projectes i la col·laboració en altres arts escèniques.  
Teatre del Segle 
Informe exhaustiu, elaborat per Sergi Domènech Garcia, sobre aquesta històrica sala 
de teatre de Carlet (Ribera Alta), el seu estat de conservació i la seua situació 
jurídica. Inclou diverses fotografies, bibliografia i una proposta d'intervenció.  
Teatre del Sol 
L'històric edifici de la Cooperativa Sabadellenca, al carrer del Sol, es rejovenia el 
1988, amb un esdeveniment cultural d’importància ciutadana. Hi naixia el Teatre del 
Sol. La seva ambiciosa proposta cultural, informació del teatre, obres i cartellera.  
Teatre El Musical 



El TEM és un centre escènic pertanyent a l'Ajuntament de València i gestionat per 
l'empresa Tornaveu. Construït sobre un antic cine de l'emblemàtic barri valencià del 
Cabanyal-Canyamelar, ha estat reformat en una sala molt moderna i equipada.  
Teatre Els Carlins 
Sala de teatre de Manresa. Programació d’activitats, situació, visita a la sala i cursos 
de teatre. El Casal Familiar Recreatiu es va constituir l'any 1903 com a Joventut 
Carlista Manresana inaugurant-se el teatre a l'any 1906, al carrer de St. Miquel.  
Teatre Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu 
Web d’aquest Teatre de Sabadell, antiga fàbrica de tintoreria. Els objectius són acollir 
i donar suport als creadors de dansa, teatre, circ imatge, arts visuals, facilitar la 
producció, crear nous programes, formació i mantenir una programació estable.  
Teatre Fortuny de Reus 
Teatre Fortuny de Reus, desde 1882 oferint les millors actuacions de teatre. 
Informació del consorci del teatre, la seva fundació, història, venda de localitats, 
programació, accés, i altres activitats. Aforaments: 807 localitats.  
Teatre Gaudí 
Web del Teatre Gaudí de Barcelona. Musicals, titelles i teatre d'autoria 
contemporania. Fem quatre gargots, un pressupost, un projecte de viabilitat, una 
programació. Donem un destí a 500m2 d’un barri magnífic. Director artístic: Ever 
Blanchet.  
Teatre La Massa 
El Teatre la Massa és el teatre de Vilassar de Dalt i un dels centres neuràlgics de 
l’activitat cultural i artística de la vila. És un edifici de gran interès arquitectònic i 
històric, la més notable obra de l’arquitecte Rafael Guastavino.  
Teatre L'Amistat 
Web de l’espai municipal l’Amistat. Activitats que cobreixen els interessos dels que 
s’acosten a aquest nou equipament. Espai de creació, interrelació i exhibició artística 
de Premià de Mar; teatre, música, cinema, dansa, espectacles, exposicions, ...  
Teatre L'Amistat de Mollerussa 
Espai web oficial del Teatre L'Amistat de Mollerussa. Localitats i abonaments, fitxa de 
l’instal·lació i programació. Està sent l'escenari dels assajos que la companyia 
lleidatana La Baldufa fa de la seva nova obra "El llibre imaginari".  
Teatre Lliure 
El Teatre Lliure, des del moment de la seva fundació el 1976, ha estat un punt de 
referència de les arts escèniques a Catalunya. S’ha dedicat al gran repertori 
internacional i al teatre de text. El Teatre Lliure disposa de tres espais: el Teatre Fabià 
Pui  
Teatre Metropol 
Pàgina documentativa i informativa del Teatre Metropol de Tarragona. Programació 
de la temporada escènica al Metropol. Calendari i preus de taquilles. Informació per 
temporades, Temporades anteriors.  
Teatre Micalet de València 
Sala de teatre de la ciutat de València. Aquest teatre pertany a la Societat Coral El 
Micalet, una entitat cultural centenària declarada d'interés públic de la ciutat de 
València. Programació d'espectacles i dades del recinte.  
Teatre Municipal de Betxí 
Nou portal del Teatre Municipal de Betxí. Des d'ací podràs reservar i comprar 
entrades per a tots els esdeveniments que se celebren en estes instal·lacions i 
estaràs informat de tot allò relacionat amb el Teatre. Informació tècnica.  
Teatre Municipal de l’Escorxador 
Blog del Teatre Municipal de l’Escorxador que es troba ubicat en un edifici 
modernista, antic matadero municipal, rehabilitat per l’Ajuntament de Lleida, La 
Paeria. Depén de l’ Institut Municipal de Acció Cultural de l’Ajuntament.  
Teatre Nacional de Catalunya 
Web del Teatre Nacional de Catalunya. Programació de les sales, programació tallers 
i fitxes didàctiques. El Teatre Nacional de Catalunya és un complex integrat per dues 
estructures diferents. L'edifici principal acull la sala gran i la sala petita.  
Teatre Nacional fet a Catalunya 
Web independent dedicada a oferir informació sobre el teatre relacionat amb 
Catalunya, i primera en línia sobre el món de les arts escèniques. Consulta de 



directors, obres i cartellera actual. Enciclopèdia online del món d'arts escèniques.  
Teatre Principal 
Web del Teatre Principal, espai escèni municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Mostra de Teatre Amateur: Vol promoure i difondre aquest gènere per tal de 
fomentar el seu coneixement. Participació oberta a tots els grups amateurs vilanovins. 
Teatre Principal de Mallorca 
Web del Teatre Principal de Mallorca, situat a la Ciutat de Palma. Programació de la 
temporada, programació d'activitats, el Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca, i d'altres 
informacions d'interès sobre el món del teatre.  
Teatre Principal de Maó 
El teatre d’òpera més antic d’Espanya. De propietat municipal, va ser construït l’any 
1829 per l’arquitecte italià Giovanni Palagi. Actualment té una infraestructura tècnica, 
instal·lacions i serveis propis d’un teatre modern. Capacitat 837 localitats.  
Teatre Principal de Monòver 
Web del Teatre Principal de Monòver. Història, galeria i fitxa tècnica d’aquesta 
instal·lació per als ciutadans. L’estiu de l'any 1857, un grup de poderosos terratinents 
de Monòver es constitueixen en societat i decideixen la construcció d’un teatre.  
Teatre Romà de Sagunt 
Web del Teatre Romà de Sagunt. Descripció i dades. El Teatre Romà de Sagunt que 
té una capacitat per a 1170 persones. Apart de la singularitat de la construcció 
romana, l’equipament com a teatre encara està en actiu.  
Teatre Sagarra 
Espai oficial del Teatre Sagarra, la sala municipal de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès). Dades del teatre, programació i venda de localitats i les activitats en 
dansa, teatre, música i espectacles infantils. Localitat i dades i serveis.  
Teatre Zorrilla 
El gran teatre que Badalona necessitava per totes les manifestacions escèniques, el 
repte de recuperar l'històric Teatre Zorrilla -inaugurat el 1868 i tancat des del 1970- 
per satisfer al ciutadà. Programació i Centre d’Arts Escèniques.  
Teatre-Auditori de Sant Cugat 
Emblemàtic edifici del Centre Cultural Sant Cugat. És una sala polivalent equipada 
amb la més alta tecnologia constantment actualitzada. El seu escenari és un dels més 
grans, amb 400 m2. Equipat amb una campana acústica.  
teatrenacional.com 
independent dedicada a oferir informació sobre el teatre relacionat amb Catalunya. 
Enciclopèdia online del món d'arts escèniques. Cartellera i enciclopèdia on-line del 
món de les arts escèniques relacionades amb Catalunya.  
Teatro Romea 
Espai de rabiosa actualitat artística amb companyia pròpia. Produccions, 
programació, en cartell, temporada, … Va néixer l’any 1863. Al 1981 es convertí en el 
Centre Dramàtic de la Generalitat, fent de Teatre Nacional fins la creació del TNC.  
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