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Àrea de Polítiques de Ciutadania    
Regidoria de Cultura 
 
 
Seguint les indicacions de les administracions públiques pertinents respecte a la situació del COVID -19, en les que s'amplia el període de 
confinament fins el dia 11 d'abril (inclòs), el Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà ajorna les representacions i les activitats públiques 
del 12 de març fins l’11 d’abril. 
 
Els espectacles ajornats fins el moment són: 
 
• Dissabte 14 de març. Concert i vermut Clara Peya. Concert Estómac.  
• Diumenge 15 de març. Concert Mayte Martín. Memento. 
• Dissabte 21 de març. Lluny de casa. Tracart. Aula d'Activitats Teatrals.  
• Diumenge 22 de març. Concert El Pot Petit. 
• Dijous 26 de març. Xerrada Parlem de música.  
• Dissabte 28 de març. ELS OCELLS. Cia. La Calòrica. 
• Diumenge 29 de març. Concert L'Art de la fuga. Camerata Eduard Toldrà. 
• Divendres 3 d'abril. Concert Javier Ruibal. Paraísos mejores. 
• Dissabte 4 d'abril. Els darrers dies de la Catalunya republicana. Cia. Terra Teatre. 
• Diumenge 5 d'abril. Maduuuixes! Cia. La Bleda. 
• Projeccions de cinema de cineclub Sala1: 17 i 24 de març, 31 i 7 d'abril. 
• Projeccions de cinema Documental del Mes: 18 de març. 
• Projeccions de cinema cicle Gaudí: 26 de març. 
• Projeccions de cinema cicle Manhaussen: 12 i 19 de març, 2 d'abril. 
• Funcions escolars de l’Anem al Teatre. 
 
Properament informarem de les noves dates dels espectacles ajornats.  
En el cas que l'espectacle no es pugui reprogramar o no s'hi pugui assistir, informarem del procediment de retorn de l'import de les entrades. 
Els dissabtes les taquilles estaran tancades fins a nou avís. Per a qualsevol dubte, podeu enviar un email a info@elprincipal.cat, 
info@auditoritoldra.cat i cultura@vilanova.cat. 
 
Podeu seguir informant-vos als nostres webs i xarxes (Facebook i Instagram) del Teatre Principal i l'Auditori Eduard Toldrà. 
Moltes gràcies per la vostra comprensió! 

#JoEmQuedoACasa #TheShowMustGoOn 


