
 

 
 
 
 
 

 
NOTA DE PREMSA · TANCAMENT DE LA TEMPORADA 2017-2018 

 

El Teatre-Auditori Sant Cugat tanca la temporada 
amb 110.845 espectadors i es prepara per a la 

celebració dels 25 anys  
 

 
Stacey Kent 

 
SALA DE PREMSA AQUÍ 

 
Sant Cugat, dimarts 29 de maig · El Teatre-Auditori Sant Cugat tanca la seva temporada amb 

el concert Excepcional de The Waterboys. El mític grup, liderat per Mike Scott, actuarà el 

dimecres 11 de juliol en un concert únic a Catalunya. El grup britànic, conegut per èxits com 

The Whole of The Moon, How Long Will i Love You? i Fisherman’s Blues, arriba a Sant Cugat 

per presentar Out of All This Blue, una col·lecció de cançons que neden entre el pop, el rock i el 

funk. 

El divendres 1 de juny tindrà lloc la inauguració del programa ‘Escoles en Moviment’ amb una 

mostra de dansa de diverses disciplines, amb ballarins de totes les edats i tots els nivells, amb 

l’objectiu de compartir l’alegria de la dansa entre tots: ballarins i espectadors. 

El Teatre-Auditori Sant Cugat ha finalitzat la temporada 2017/18 amb un total de 110.845 

espectadors. D’aquests, 56.010 han gaudit de la programació estable, 10.569 dels festivals 

de referència:  Petits Camaleons, el Festival Nacional de Poesia i Sant Cugat Fantàstic i 

21.339 de la programació Off. Pel que fa als espectacles de la programació educativa, s’ha 

registrat una assistència de 22.927 participants i espectadors als diferents programes d’Escoles 

a Escena, Cantània, El Petit Liceu, Tots Dansen, Five Days to Dance, la Cantata de Sant Cugat 

i Scrooge, entre d’altres.  

La temporada estable ha ofert 83 espectacles amb un total de 101 funcions, sense comptar el 

Festival Petits Camaleons, amb un índex d’ocupació del 81%. 

http://comedia.cat/ca/comediateca/teatre-auditori-sant-cugat-teatre


Durant aquesta temporada la programació del Teatre-Auditori ha ofert un ampli ventall 

d’espectacles de tots els gèneres, com ara teatre, música clàssica, música amplificada, 

dansa, òpera, musicals, poesia, circ, humor i màgia.  

De les 101 funcions ofertes, 10 eren familiars, i per gènere, 19 de música amplificada i 11 

de clàssica, 31 de teatre, 4 de màgia, 7 de musicals, 10 de dansa, 3 d’òpera i 6 d’altres 

tipologies com la poesia, el circ i els monòlegs, més els concerts del Festival Petits Camaleons 

amb més de cent concerts de música en directe en un únic cap de setmana. 

Tota aquesta programació ha comptat amb el suport dels nostres principals mecenes: Catalana  

Occident, Sant Cugat Centre Comercial i Oci, Endesa, Fundació Damm, Obra Social “la Caixa”, 

HP, Motor Munich, Dispur, Roche, Hospital General de Catalunya, entre d’altres. La seva 

col·laboració ha fet possible la qualitat, varietat i accessibilitat de tots els nostres espectacles, 

activitats i programes. 

Avanç de la programació 2017-18 

Joan Manuel Serrat, Carlos Núñez, Ramon Mirabet, Blaumut/ONCA, Dúo Dinámico, 

Stacey Kent, Kyle Eastwood, Luz Casal i el Festival Petits Camaleons, són algunes de les 

propostes de la propera temporada. Ja es poden comprar les entrades de forma anticipada.  

El Teatre-Auditori es prepara per celebrar el 25è aniversari 

El 25 de setembre del 2018 el Teatre-Auditori Sant Cugat celebrarà els seus 25 anys 

d’existència amb tot un programa d’actes dedicat a l’aniversari. El proper dimarts 10 de juliol  

a les 19.30 h al Teatre-Auditori Sant Cugat tindrà lloc la presentació de la nova temporada 

i dels actes del 25è aniversari. Aquest acte és obert a tothom.  

La celebració d’aquests 25 anys corroborarà la consolidació d’un model de gestió eficient i 

productiu al servei d’una programació estable, eclèctica i d’altíssima qualitat pensada per a un 

públic cada vegada més fidel i exigent, que ha anat eixamplant-se any rere any. En aquests 25 

anys, el Teatre-Auditori Sant Cugat ha assolit la fita de ser un equipament de referència tant al 

nostre país com més enllà, però el seu objectiu, i la missió del seu equip, és la de continuar 

cercant l’excel·lència, la comoditat i la inclusió en tots els seus sentits, i fer que sigui un 

equipament cultural assequible i accessible.  

Abonaments i venda general d’entrades 

Al setembre, el Teatre-Auditori farà la tradicional venda d’abonaments i d’entrades de la nova 

temporada: a partir del 5 de setembre per als abonats i a partir del 12 de setembre la venda 

general. 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

Presentació de la nova temporada i dels actes del 25è aniversari del Teatre-Auditori Sant Cugat 

Dimarts 10 de juliol, 19.30 h  

Teatre-Auditori Sant Cugat 

Us hi esperem! 

 
Més informació a: 

 
www.tasantcuagat.cat  

Facebook: @teatreauditorisantcugat 
Twitter i Instagram: @TeatreAuditori 

Youtube: tasantcugat  
 

SERVEI DE PREMSA · TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT 
 

Núria Olivé i Marc Gall 
COMEDIA. Comunicació & mèdia 

 nolive@comedianet.com l 691 836 408 (Núria) 
www.comedia.cat l @fescomedia 
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