
Ens il·lusiona poder presentar la programació 
d’arts escèniques del segon trimestre de l’any al 
Teatre Plaza i dissenyada amb la voluntat de posar 
la cultura a l’abast de tots els públics. Una 
programació que, sota el segell de “Castelldefels a 
escena”, està fortament compromesa amb la 
creació i la producció cultural de les companyies 
de la nostra ciutat.

Aquests anys hem consolidat el Teatre Plaza com 
una peça clau de l’activitat i l’activisme cultural de 
Castelldefels, pilar de la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats. Bressol d’emocions i espai 
d’expressió i de re�exió. Us convidem doncs, a 
participar i gaudir d’aquest projecte compartit, a 
explorar la diversitat de les seves propostes i a 
trobar-hi el vostre lloc especial.

Maria Miranda

Jordi Maresma

Alcaldessa

Regidor delegat d’Educació, Cultura,  
Ciutat del Coneixement, 
Planejament i Medi Ambient
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Vasil
Divendres 19 de maig, 
a les 19.30h
Cinema

El Sostre Groc
Divendres 30 de juny, 
a les 19.30h
Cinema

La Maternal
Divendres 28 d’abril, 
a les 19.30h
Cinema

Circuit Estable de Cinema Català

The last shelter
FICAC (Festival Internacional de Cinemes Africans de 
Catalunya).
Diumenge 11 de juny, 
a les 19h
Cinema
En commemoració del Dia Mundial de les 
perones refugiades (20 de juny)

Finançat per 



Abril Maig Juny
Duetwo
(Castelldefels a escena)
Dissabte 1 d’abril, 
a les 20 h
Teatre

La infàmia
Dissabte 15 d’abril, 
a les 20 h
Teatre 

Cabaret Sullivan’s
Diumenge 16 d’abril, 
a les 18 h
Circ (familiar) 

Las Karamba 
Divendres 21 d’abril, 
a les 20 h
Música

Diàlegs: Carles Cases i 
Svetlana Trushka 
Dissabte 6 de maig, 
a les 19 h
Sala Margarida Xirgu
Música

Game Over, 
reiniciando el sistema
(Castelldefels a escena)
Diumenge 7 de maig, 
a les 19 h
Teatre

The Logical Group.
Tribut a Supertramp
Divendres 26 de maig, 
a les 20 h
Música 

Ojos verdes, Miguel de 
Molina in Memoriam
Dissabte 20 de maig, 
a les 20 h
Teatre musical 

Impresentables
(Castelldefels a escena)
Diumenge 27 de maig,
a les 20 h
Teatre

Peter Pan  
(Castelldefels a escena)
Dissabte 3 de juny, 
a les 13 i a les 19 h
Diumenge 4 de juny,
a les 12.30 h
Teatre musical familiar

Viaje al otro barrio
(Castelldefels a escena)
Diumenge 4 de juny ,
a les 19.30 h
Teatre

Peter Pan , viaje a 
Nunca Jamás   
(Castelldefels a escena)
Dimarts 20 de juny ,
a les 19 h
Teatre musical familiar

Alicia en el país de 
las maravillas
(Castelldefels a escena)
Dimecres 21 de juny,
a les 19 h
Dijous 22 de juny,
a les 18.30 h
Teatre musical 

Entrades ja
a la venda
www.teatreplaza.com

Consulta descomptes 
i abonaments

El viatge 
(Castelldefels a escena)
Dissabte 13 de maig, 
a les 18 h
Teatre musical

Visita inesperada 
(Castelldefels a escena)
Diumenge 14 de maig, 
a les 18 h
Teatre musical

Sala Margarida Xirgu
(Biblioteca Ramón Fernàndez Jurado)

Pl. de Neus Català

Teatre Plaza
Pl. de l’Estaciò, 4

Tel. 93 665 11 50 ext. 1380
www.teatreplaza.org

Pl. Neus 
Català


