Fins al 25 de gener del 2021

VIATGE A LA CIUTAT
DE L’INFINIT DE
VICENÇ FERRER
Sala d’exposicions d’Els Costals
Horari d’obertura:
Divendres de 17.00 a 20.00 hores
¬ Dissabtes de 10.00 a 14.00 i de
17.00 a 20.00 hores
¬ Diumenges i festius de 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 20.00 hores
¬

Del 14 al 30 de gener del 2021

RETROBAMENT
GEGANT

DESCOMPTES
Consulta els diferents descomptes en el moment d’adquirir l’entrada.

Foier de baix de l’Auditori d’Els Costals
Horari d’obertura:
¬ Dijous i divendres de 17.00 a 20.00
hores
¬ Dissabtes de 10.00 a 13.00 i de
17.00 a 20.00 hores
¬ Diumenge, 24 de gener de 10.00 a
13.00 hores
Del 19 de febrer al 21 de març del
2021

EL ROMÀNIC A
CATALUNYA

Sala d’exposicions d’Els Costals
Horari d’obertura:
Divendres de 17.00 a 20.00 hores
¬ Dissabtes de 10.00 a 14.00 i de
17.00 a 20.00 hores
¬ Diumenges i festius de 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 20.00 hores

VENDA D’ENTRADES
• A www.elscostals.cat, a
partir del dia 19 de gener, a
les 00.00 hores.
• Anticipada a partir del dia
19 de gener, de dilluns a
divendres, de 9.00 a 12.00
hores i de dilluns a dijous
a la tarda de 17.00 a 20.00
hores, a la recepció d’Els
Costals (av. Pau Casals, 16).
• Les entrades per als espectacles de gener es podran adquirir a partir del 19 de gener.
• Les entrades per als espectacles de febrer es podran adquirir a partir de l’1 de febrer.
• Les entrades per als espectacles de març es podran adquirir a partir de l’1 de març.
• En cas que en quedin, una
hora abans de l’espectacle es
podran comprar les entrades
a la recepció d’Els Costals.

*Cal mostrar els documents
que acreditin l’especificitat.

ORGANITZA:

HI PARTICIPA:

HI COL·LABORA:

MESURES COVID-19
• Caldrà arribar als espais de
representació amb prou antelació per facilitar l’entrada
esglaonada.
• Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per
evitar al màxim el contacte
amb paper.
• L’aforament quedarà limitat
segons el desenvolupament
de la normativa COVID.
Sempre caldrà respectar la
distància de seguretat.
• Hi haurà un control d’accés
a les portes que us indicaran
els seients.

• La sortida dels espais es
farà de manera esglaonada
i sota control del personal
d’acomodació.

@ilightuphoto

elscostals.cat

Exposicions

Protocols d’acord amb la
normativa vigent:
• Caldrà seguir les
instruccions de
l’organització, en tot moment.
• No es facilitarà cap full de
mà ni programa en paper.
• Es desinfectaran diàriament
els espais.
• A l’entrada de tots els espais
hi haurà dispensadors de gel
hidroalcohòlic.
Mesures individuals:
Per assistir als diferents actes,
cal tenir en compte les mesures de seguretat, higiene i
protecció amb la COVID-19, per
la qual cosa:

• Caldrà mantenir una distància de seguretat entre
persones d’1,5 metres.

• Caldrà fer ús de la mascareta.

• Caldrà fer ús del gel hidroalcohòlic, que es facilitarà a
l’entrada.
Si penses que pots tenir
símptomes de la COVID-19,
estàs pendent de resultat
de proves de diagnòstic per
COVID-19 o has estat en
contacte amb algú diagnosticat
del virus, queda’t a casa.
Més informació sobre
normativa, normes i protocol
COVID a elscostals.cat.

¬

Els Costals / Av. Pau Casals, 16 / 08755 Castellbisbal
Tel. 93 772 38 83 / info@elscostals.cat / www.elscostals.cat
@castellbisbalcultura
/castellbisbalcultura

www.elscostals.cat/youtube

AGENDA gener — març / 2021

elscostals.cat

PROGRAMACIÓ
gener — març / 2021

Dijous 21 de gener
17.30 h - auditori
Concert Alumnes escola de
Música Miquel Blanch
Preu: gratuït amb invitació**

Divendres 5 de febrer
20.00 h - foier de baix de l’auditori
Concert “Retrat d’unes cançons”

Altres esdeveniments

amb Núria González Cols, Jordi Farrés,
Jordi Gaspar i Ramón Ángel Rey

22 de gener

24 de gener

Preu: gratuït amb invitació**

Tallers familiars

Teatre amb Improside

Dissabte 6 de febrer
20.00 h - foier de baix de l’auditori
Tarda de monòlegs
amb Ana Polo, Oye Sherman, Irene
Minovas i Marta Bosch

Preu: gratuït amb invitació**

D’11.00 a 13.00 hores
Grades d’El Centre
Cultural Els Costals
Gratuït, amb cita prèvia***

22 de gener

casalculturalcastellbisbal.cat

Concert de sardanes
amb la cobla Vila
d’Olesa

30 de gener

Diumenge 7 de febrer
19.00 h - auditori
Teatre Acorar,
de Toni Gomila

Preu: 6€ anticipada / 8€ taquilla*

Preu: 6€ anticipada / 8€ taquilla*

Dissabte 23 de gener
20.00 h - auditori
De Mares i filles.
Direcció de Paco Mir

Diumenge 21 de febrer
18.00 h - auditori
MiraMiró Un viatge al cosmos

Esglèsia de Sant Vicenç
Amb invitació gratuïta,
enviant un correu a
collamarinada@gmail.com
o bé trucant al telèfon
616436701 a partir del 18
de gener

Preu: 6€ anticipada / 8€ taquilla*

Preu: 6€ anticipada / 8€ taquilla*

23 de gener

Diumenge 24 de gener
12.00 h - auditori
El llibre de la Selva

Diumenge 7 de març
18.00 h - auditori
La Plaça del Diamant,
Companyia Eòlia

Divendres 29 de gener
20.00 h - auditori
Concert de Suu,
amb el seu disc Ventura
Preu: 6€ anticipada / 8€ taquilla*

Dissabte 30 de gener
18.00 h - auditori
Las Brujas de Roal Dahl
Preu: 3€ anticipada / 4€ taquilla*

de la mà de Joan Miró. Companyia Baal

Divendres 12 de març
20.00 h - auditori
Cinema d’estrena a determinar

Teatre musical amb
Una altra estrena

Casal Cultural
Venda entrades 1 hora
abans a la taquilla del
Casal Cultural i Recreatiu
Més informació a:

Tallers familiars de
l’Esplai Gatzara

Pati de l’esbarjo
Amb invitació gratuïta,
enviant un correu a
esplaigatzara@gmail.com
a partir del 18 de gener

31 de gener

A les 11.30 hores

Mostra de balls
de Gegants

Pista coberta de l’Escola
Montserrat
Amb invitació gratuïta a
partir del 25 de gener a:
gegantsdecastellbisbal.cat

Preu: 3€ anticipada / 4€ taquilla*

Divendres 19 de març
20.00 h - foier de baix de l’auditori
Concert amb Hoochie Coochie Sonia &
Cristian ‘Poyo’ (Músics Sonia Redondo
i Cristian ‘Poyo’ Moya)

Preu: gratuït amb invitació**
Més informació, venda d’entrades, obertura de
pàquing, streaming i invitacions:
www.elscostals.cat

A les 18.30 hores

casalculturalcastellbisbal.cat

De 10.00 a 13.00 hores

Preu: 6€ anticipada / 8€ taquilla*

Casal Cultural
Venda entrades 1 hora
abans a la taquilla del
Casal Cultural i Recreatiu
Més informació a:

A les 12.00 hores

Divendres 22 de gener
20.00 h - auditori
Concert de Marco Mezquida Talisman

Preu: 5€ (menors de 3 anys gratis)***
Activitat de la Xarxa de Castellbisbal

A les 19.00 hores

* 6 € (anticipada) 8 € (taquilla) — Activitat amb descompte
** Cal invitació prèvia: elscostals.cat o a la recepció d’Els Costals.
*** Disponible a: elscostals.cat

Activitats de la Biblioteca
Web

Instagram

Facebook

www.bibliotecavirtual.diba.cat/es/
castellbisbal-biblioteca-josep-mateu-i-miro

@bibliocastellbisbal

#bibliotecadecastellbisbal

