
  

PREUS  A       B      C 
 

Socis  18€   16€   14€

 
Públic 22€   19€   17€ 

 
 

Preu especial de soci 

aplicable al titular i 

beneficiaris donats d’alta 

a l’entitat. 

 

 

 

 
Espectacles 

ESPECIAL NADAL  

Al Casal,  

Nadal és temps 

d’activitats i  

il·lusió 

Espectacles Activitats en família 

El Trencanous 
Moscow State Ballet   
 

13 desembre, 20.30h 

 

Concert de Nadal 
La Principal de la Bisbal 
 

25 desembre, 19.30h 

 

Cap d’Any 
Sopar i Ball amb el quartet 

Dolce Vita 
 

31 desembre 

 

 

 

 

Caga tió dels socis i sòcies 
Veniu amb els més petits de la casa 

a picar el tió del Casal i recolliu els 

vostres regals 
 

20 desembre, 18.30h / Teatre Casal 
 

Especial i gratuït per fills i néts de socis 

i sòcies menors de 10 anys  

 

Nerf Christmas 
Gaudiu del Parc de joc ‘Nerf’ 

a l’interior del nostre teatre 
 

27 desembre, 17h a 20h 

28 desembre, 11h a 13h i 17h a 20h 
 

Gratuït per fills i néts de socis d’entre 7 i 14 

anys  

 

V Torneig de Bàsquet Infantil 
Cinquena edició del Torneig de 

Nadal de bàsquet infantil organitzat 

per la S.E. CASAL  
 

Dies 2,3 i 4 gener 

Pavelló Joan Marquès  
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B      C

 
 

Socis  18€   16€   14€

 Entrades per 

veure a un dels 

mags més 

destacats de 

l’estat, YUNKE 

 Entrades per 

veure a un dels 

mags més 

destacats de 

l’estat, YUNKE 

 Entrades per 

veure a un dels 

mags més 

destacats de 

l’estat, YUNKE 

Descobriu un munt 

de propostes culturals 

del Casal, que segur 

que agradaran als 

Reis Mags 

Sortida del Club 

Cultural al Gran 

Teatre del Liceu 

per gaudir de 

l’òpera AIDA 

 

Entrades per al 

musical UNA ALTRA 

ESTRENA, amb 

direcció artística  

de Dani Anglès 

Entrades per 

veure a un dels 

mags més 

destacats de 

l’estat, YUNKE 

 

Entrades per 

al concert de 

LILDAMI.  

Un fenomen 

entre els més 

joves 

 

 

Entrades per 

l’espectacle 

ÓPERA ZARZUELA. 

Un passeig pels 

clàssics de la 

lírica. 

 
 

Entrades per als espectacles 

del CICLE PLATEA. Emocions a 

flor de pell en un format acurat 

i sensible que us emocionarà 

 

 


