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TEATRE / LA VEU 

El dissabte 12 de març a 
les 10 h del matí Mos-
tra Igualada obrirà 

la venda d’entrades per als 
espectacles programats a la 
33a edició. La venda serà en 
línia, a través de la pàgina 
web de la Fira: www.mostrai-
gualada.cat.

Preus i descomptes
El preu de l’entrada general 
per als espectacles és de 8 
euros, amb un preu reduït de 
5 euros accedint a descomp-
tes pels menors de 18 anys, 
les persones aturades, pen-
sionistes, jubilades i famílies 
nombroses o monoparentals i 
socis del Carnet Jove.
Tots els espectacles de l’Ate-
neu (Pista), Museu de la Pell 
(Pati), Escola de Música, i 
l’espectacle Bulb & Me (Cot-
xeres dels Moixiganguers) te-
nen un preu únic de 2 euros.
Les instal·lacions Bibliote-
ca de la Curiositat Infinita, 
Secrets, El passatge dels re-
cords i La Caixeta ofereixen 
diversos passis durant l’ho-

rari d’obertura. Són gratuïtes 
però, per accedir-hi, caldrà 
recollir l’entrada al mateix es-
pai d’actuació (aquesta entra-
da només serà vàlida pel ma-
teix dia i franja, matí o tarda).
En el cas de Bulb&Me, la ins-
tal·lació és gratuïta i d’accés 
lliure durant l’horari d’ober-
tura, mentre que per accedir 
a l’espectacle el preu de l’en-
trada és de 2 euros.
Els socis del Club Super3 po-
den aconseguir una invitació 
pels espectacles Filar, Soc una 
nou, Cu-cu, UИ vestit nou 
per a l’emperador, Ella balla 
i Rikus i els cromàtics fins a 
exhaurir les entrades gratuï-
tes disponibles. Per adquirir 
aquesta invitació és necessà-
ria la compra de com a mínim 
una entrada de pagament pel 
mateix espectacle. Cada en-

trada de pagament pot adqui-
rir un màxim de 4 invitacions 
Super3.
Tots els descomptes també es 
podran aplicar en línia. Junt 
amb l’entrada, es demanarà 
el document que acrediti el 
descompte en accedir al re-
cinte.
Tots els infants a partir de 3 
anys hauran de pagar entra-
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Per accedir 

als espectacles caldrà 
disposar d’una entrada, 

ja siguin obres 
de pagament o gratuïtes

da. En el cas dels espectacles 
Musicals pels més menuts, 
Univers i M.A.R.E., com que 
van dirigits a primera infàn-
cia, també serà imprescin-
dible adquirir entrada per 
l’infant.

Punt d’informació i taquilla
La Mostra ha habilitat un 
punt d’informació i taqui-

lla al Punt de difusió cultu-
ral i turística d’Igualada (C/ 
Garcia Fossas, 2 (Plaça de 
la Creu)) el dissabte 26 de 
març d’11h a 13h; dijous 31 
de març de 17h a 21:30h; el 
divendres 1 d’abril de 17h a 
21h; el dissabte 2 d’abril de 
9h a 13h i de 15h a 21h i el 
diumenge 3 d’abril de 9h a 
13h i de 15h a 18:15

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 13 de març de 2022

a les 18:00 h 

   

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20% dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Preu: 20, 18 i 15€

Venda d’entrades:
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El pes d’un cos
De Victoria  Szpunberg 
Amb Laia Marull, Quim Àvila, Sabina Witt i David Marcé


