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L

a història dels edificis i, especialment d’aquells que tenen
caràcter públic, es crea a partir dels somnis dels seus ciutadans.

La història de l’Espai 36 comença ara per cumplir els somnis dels
ciutadans de Sant Llorenç que varen manifestar el seu desitg de
convertir el cine o la Sala Rigal en un lloc de tots i per a tots.
L’Espai 36, un espai que dins les possibilitats que ens han permès
les circumstàncies i sense deixar mai de banda el pla d’usos, elaborat l’any 2007 a partir d’un análisi de la realitat i de les consultes realitzades a les diferents entitats del municipi, ha esdevingut un equipament diàfan, versàtil i polivalent. És per això que
sempre s’ha cregut que aquest era un projecte necessari.
És el nostre desitg i ben segur el de tots que aquesta instal·lació
compleixi la seva funció per a la qual es va concebre, per donar
sortida a tantes inquietuts socials, culturals i educatives i, tot i
que no deixant d’esser un referent d’àmbit local, també pugui
arribar, poc a poc, a un àmbit geogràfic, de cada vegada més
ample, més universal.
Mateu Puigròs Sureda
Batle
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Dimarts 15 de març

20.00 h. Portes obertes per a les associacions de Sant Llorenç.
Visita a les instal·lacions amenitzada amb l’Orquestra
de Flautes, dirigida per Josep Francesc Palou.

Dimecres 16 de març

(portes obertes de les 17:30 a les 21:30)
19.30 h. Acte de col·locació del quadre de l’artista Guillem
Nadal al hall de l’Espai 36, amb la presència
de l’artista.
20.00 h. Amenització musical a càrrec d’Antònia Llull (violí)
i Jaume Elias (piano).
A la Sala Principal

Dijous 17 de març

(portes obertes de les 17.30 a les 21.30 h)
18.00 h. Classe de dansa a càrrec de l’escola de ball U-Dance.
A la sala Principal
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Divendres 18 de març

(portes obertes de les 17.30 a les 21.30 h)
Entre les 19 i les 21 hores. Amenització musical amb música
de boleros i bossa nova a càrrec del trio format per:
Mary Lambourne (veu)
Guillem Fullana (guitarra)
Tolo Gili (piano)
A la Sala Principal
21.00 h. Passacarrers amb la xaranga Los Estupendos
Burruños. Itinerari pels bars de tapes i actuació final
a l’Espai 36.

Dissabte 19 de març

(portes obertes 10.30 a 13 h i de 17.30 a 21.30 h)
10.30 h. Assaig general dels xeremiers, ambientació musical
de la visita amb els xeremiers del Puig de sa Font.
17.30 i 18.30 h. Visites infantils guiades i amenitzades a càrrec
de Joan Gomila i dels Spagetti. Es faran dos passis,
sent la durada de cada un d’una hora.
Partida: hall de l’Espai 36
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20.00 h. Amenització musical de la visita a càrrec del quartet
de jazz Round quartet
A la Sala Principal

Diumenge 20 de març

(portes obertes 10.30 a 13 h)
11.00 i 12.00 h. Visites infantils guiades i amenitzades a càrrec
de Joan Gomila i dels Spagetti. Es faran dos passis,
sent la durada de cada un d’una hora.
Partida: hall de l’Espai 36

Dimecres 23 de març. Música

20.00 h. Concert instrumental de música dels segles xvii i xviii
a càrrec d’Ars Musicae.
Preu: Gratuït
A la Sala Principal

Del 16 al 18 de març es relitzaran visites guiades a l’edifici
per al públic en general a les 19 i a les 20 h.
Lloc d’encontre: Hall

MU
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Diumenge 10 d’abril. Música

19.30 h. Passacarrers amb els Xeremiers del Puig de sa Font
des de la Plaça de l’Església fins a l’Espai 36.

MU

20.00 h. Concert inaugural de la Banda de Música de Sant
Llorenç i la Coral Llorencina. Presentació de la Marxa
Rigal, escrita per Toni Genovart.
Direcció: Joan Sbert i Tomeu Ginard
Preu: 3 €, els quals van destinats a l’Escola Mestre
Guillem Galmés per contribuir a la recaptació
pel viatge d’estudis.

Dissabte 16 d’abril. Teatre

TE

Dimecres 13 d’abril. Cine

CI

20.00 h. Lady, Frank & Stein a càrrec de la Companyia
Moviments. Un espectacle físic i d’humor.
Direcció: Xavi Estrada
Preu: 5 €
20.00 h. Projecció del documental “Una dona sense rostre”,
basat en la vida de la pintora Pilar Montaner
(1876-1962), de Cinética Produccions.
Presentació a càrrec de Felio J. Bauzà Martorell.
Preu: Gratuït
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TE

Divendres 22 d’abril. Teatre

MU

Divendres 29 d’abril. Música i ball

BA
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20.00 h. La quinta de Don Joan (Tenorio?)
A càrrec d’Esqueix teatre, obra dirigida per
Toni Adrover.
A la Sala Principal
Preu: 3 €, els quals van destinats a l’Escola Mestre
Guillem Galmés per contribuir a la recaptació
pel viatge d’estudis.
22.00 h. Concert de Swing a càrrec del grup
Sinuata Mallans.
Vine a ballar Lindy Hop amb música en directe.
A l’ESPAI 36 ES BALLA LINDY HOP
Aprofita per sopar al poble amb la ruta de tapes.
Preu: 3€
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Carrer Major, 36 | (+34) 971 569 003 | www.espai36.es | www.santllorenc.es
Venda d’entrades a la taquilla de l’Espai 36
(de dimarts a dissabtes de 10.30 a 13.30 h i dijous i divendres de 17 a 20 h).

