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MESURES PER CUIDAR-NOS

El SAT! es compromet a complir absolutament les 
mesures adequades a la normativa vigent en cada 
moment. Per això:

– Tindrem cura de la higiene i desinfecció dels espais.
– A l'entrada del teatre hi haurà dispensadors de gel 
hidroalcohòlic.
– Facilitarem la consulta dels espectacles a la web i la 
descàrrega dels programes a través de codis QR per 
tal d’evitar el paper.
– Controlarem els aforaments, la disposició de seients  
i els accessos per mantenir la distància de seguretat 
requerida.

Però també necessitem la teva col·laboració:

– Si us plau, segueix en tot moment els protocols d’hi-
giene i seguretat vigents. Consulta a la nostra web.
– Compra les entrades per internet i descarregar-les al 
mòbil per evitar l’intercanvi de papers. 
– Assisteix als espais de representació amb un mínim 
de 30 minuts d’antelació per garantir l’entrada esglao-
nada. 

 

EDITORIAL

Estem començant l’agost i les perspectives del que 
succeirà, del que ens passarà en les nostres vides els 
pròxims mesos són absolutament imprevisibles. Però 
el que està clar és que passi el que passi, independent-
ment dels graus de normalitat o excepcionalitat que 
anem aconseguint al llarg de la temporada,  la cultura 
serà imprescindible per a la construcció d’una nova re-
alitat del tot irrenunciable. 
Les circumstàncies ens ho posaran més o menys difí-
cil, però absolutament tots els éssers humans, inclosos 
els treballadors i treballadores del SAT!, el públic, les 
companyies, els ballarins, les ballarines, el sector sen-
cer necessitarem alimentar l’ànima i la sensibilitat. I 
en el SAT! ho farem de la manera que més ens agrada: 
ballant. Apel·lant per tant a una expressió primària, 
personal, expressiva i alliberadora.  Ballant al carrer i 
ballant al teatre. 
Perquè quan vingueu al SAT! ens retrobarem asseguts 
a la platea o damunt l’escenari amb totes i cada una 
de  les mesures higièniques i de seguretat necessàries. 
No ho dubteu. I tampoc dubteu que en els temps que 
vindran, la imaginació haurà d’ocupar més que mai el 
poder i per això necessitem, ben segur, que la dansa 
ens acompanyi.

# CULTURASEGURA

 L’equip del SAT!
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La companyia canària LAVA, dirigida per Daniel 
Abreu,  aposta per la creació de nous repertoris amb 
creadors internacionals i en aquesta ocasió presenta un 
programa doble: Bending the walls i Beyond. 

Bending the walls, de Fernando Hernando Magadan, és 
una metàfora sobre la força psicològica, física i emocio-
nal que les persones utilitzen per poder anar més enllà 
de la realitat palpalbe. Beyond, de La Intrusa Danza, és 
una experiència de recerca a través de paisatges emoci-
onals de la memòria. 

Autoria i direcció BTW: F. H. Magadan / Autoria i direcció Beyond: 
La Intrusa Danza (V. García - D. Muñoz) / Dramatúrgia i text BTW: 
Y. Dubreuil i G. Hill, Around and about (1980) / Dramatúrgia i text 
Beyond: V. García i A. Redondo / Interpretació: E. BattistaMarino, 
F. Mangialardi, A. Rubio, A. Díaz, J. Arozena i J. de la Asunción / 
Direcció coreogràfica BTW: F. H. Magadan / Direcció coreogràfica 
Beyond: La Intrusa Danza / Autoria i direcció musical BTW: L. Hernaiz. 
Programat per la Quinzena Metropolitana, amb la participació de ICUB

 22 D’OCTUBRE 

 DJ. 20:30H 

 15,50 EUROS 

 60 MINUTS 

BENDING THE 
WALLS & BEYOND
LAVA compañía de danza 

  dansa 
contemporània



98   dansa 
contemporània

Complicitats dona nom a una sessió de quatre peces de 
dansa contemporània amb llenguatges molt diferents, 
singulars. Quatre visions divergents sobre la dansa. 
Quatre companyies que han teixit una connexió especial.

Carretería
de Tangen|Benzal
 
Schwanengesang
de Javier G. Arozena
 
Deal
de Cia. Mutuo
 
Less
de Thomas Noone & Alba Barral

 23 D’OCTUBRE 

 DV. 20:30H 

 15,50 € 

 75 MINUTS 

COMPLICITATS
Diverses companyies 

CARRETERÍA 
Tangen|Benzal

23 d’octubre, 20.30h
Durada: 15 minuts (Aquesta peça forma part de la 
sessió Complicitats, veure pàgina 8)
Estrena!

Ole Kristian Tangen i Jesús Benzal utilitzen els seus cossos 
com a mitjans de transport. Transporten els seus pensaments 
en moviment. Mouen una idea d'una relació entre dues 
persones, oposades en alguns moments i que en uns altres 
s'atreuen. Les persones s'exposen a forces oposades, creant 
així una tensió existent en un duo en el qual el material 
indica quan, com i qui impulsa la situació. Les accions creen 
la tensió; tirar o no tirar, pretendre o no pretendre, anhelar o 
no anhelar.
Direcció i coreografia: Tangen|Benzal / Interpretació: Jesús Benzal i 
Reginald Lefebvre / Música: Ben Frost - PAN SONIC – Vivaldi
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SCHWANENGESANG 
Javier Arozena

23 d’octubre, 20.30h
Durada: 17 minuts (Aquesta peça forma part de la 
sessió Complicitats, veure pàgina 8)

El ballarí Javier Arozena busca el seu llenguatge en aquest 
solo de dansa contemporània en el qual aborda altres maneres 
d’estar i habitar territoris de l’imaginari personal, paisatges 
entregats que ofereixen la llibertat de mirar-los a través d’un 
cos que balla. El resultat és un moviment singular, serpentí i 
virtuós. 
Creació i interpretació: Javier Arozena / Vestuari: Gino Senesi / 
Il·luminació: Martín Chediack

LESS 
Thomas Noone i Alba Barral

23 d’octubre, 20.30h
Durada: 15 minuts (Aquesta peça forma part de la 
sessió Complicitats, veure pàgina 8)

Less és una investigació, un duet construït sota estrictes 
restriccions que busca la màxima expressió. Un diàleg 
aparentment truncat entre els artistes que reflecteix els seus 
conflictius intents de comunicació en la vida real, en què 
les intencions s’oposen a les accions i la concòrdia implica 
desacord. Malgrat tot, la peça és l’únic camí possible cap a 
l’equilibri. 
Coreografia: Thomas Noone / Interpretació: Alba Barral i Tho-
mas Noone / Música: Jim Pinchen / Il·luminació: Jimmy Strom / 
Vestuari: Marc Udina / Producció: Sara Esteller / Amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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DEAL
Cia. Mutuo

23 d’octubre, 20.30h
Durada: 10 minuts (Aquesta peça forma part de la 
sessió Complicitats, veure pàgina 8)

Deal presenta una situació en la qual la simbiosi animal i 
els rituals dansístics dels insectes mostren com una espècie 
interactua, sobreviu o mor en una situació concreta. 
Aquesta peça exposa a dos individus ambigus, sense faccions, 
dos éssers que es relacionen sense saber si moriran, es devo-
raran o seran part d'una simbiosi natural.
Direcció, coreografia i interpretació: Mutuo (Joel Mesa Gutiérrez i 
Carlos Roncero Montes) / Intèrprets: Joel Mesa Gutiérrez y Carlos 
Roncero Montes / Música: Mutuo / Il·luminació: Mutuo / So: Mutuo

HOP SANT ANDREU 2020
Diverses companyies

24 d’octubre
Ds. d’11h a 14h
Lloc: carrers i places del barri de Sant Andreu
Preu: gratuït

Concurs de dansa urbana organitzat per l’associació cultural 
El Generador / HOP i el SAT! Sant Andreu Teatre, en el marc 
del Festival Dansat 2020 i de la programació de tardor del 
HOP 2020. 

L’activitat proposarà al públic un itinerari per espais urbans 
del barri de Sant Andreu on es realitzaran les actuacions dels 
artistes participants en el concurs, amb la guia i acompanya-
ment d’un presentador. El mes de setembre es publicaran les 
companyies participants. 



15   dansa 
contemporània

Després d’una llarga trajectòria com a ballarí i coreò-
graf durant la qual ha rebut nombrosos premis, Daniel 
Doña ha comprovat la necessitat que té l’espectador de 
conèixer referències històriques i claus de lectura que 
li permetin entendre i saber d’on parteix i cap a on es 
projecta la dansa espanyola. Aquesta idea s’ha conver-
tit en la columna vertebral del seu darrer espectacle 
Retrospectiva 2.0, una conferència ballada que, a través 
de textos pedagògics, convida a establir un diàleg entre 
el fet coreogràfic i la transmissió oral de la història de la 
dansa espanyola. 

Idea original i coreografia: Daniel Doña / Intèrprets: Daniel Doña 
i Cristina Martín / Disseny d’il·luminació: Olga Garcia (A. a. i.) / 
Tècnic de so: Kike Cabañas / Edició de vídeo, fotografia i disseny 
gràfic: Beatrix Molnar / Producció executiva: Eva Marcelo / Mana-
gement: Celia Zaragoza. Companyia en residència a Fabra i Coats.

 24 D’OCTUBRE 

 DS. 20:30H 

 15,50 € 

 60 MINUTS 

RETROSPECTIVA 2.0 
Cia. Daniel Doña



17   dansa 
familiar

Estrena! Som l'any 2500. El plàstic ha desaparegut del 
planeta Terra. Tres científics han trobat un objecte in-
sòlit: una bossa de plàstic perfectament conservada de 
Barcelona 92. Aquest objecte i la frase: “sabeu que abans 
el mar era de plàstic?” desencadenaran un joc entre el 
plàstic i els intèrprets per recrear de manera surrealista 
un passat en la qual, asseguren, hi havia més plàstic 
que peixos en el mar. 

Direcció i interpretació: Sergi Cerdan, Irene García i María Villate / 
Disseny d’escenografia i vestuari: Sergi Cerdan / Dramatúrgia: 
Daniel MacAyza / Amb el suport de: Cia. En Residencia, Sala 
Melmac. Aquesta companyia forma part del projecte
Companyia en residència a Fabra i Coats.

 25 D’OCTUBRE 

 DG. 17.30H 

 9,50 EUROS 

 A PARTIR DE 5 ANYS 

 60 MINUTS 

PLAS!TIC
Cia. La Quebrá

Dansa 
familiar



19   dansa- 
teatre

La sempreviva és una planta perenne molt resistent a les 
condicions més dificultoses de creixement. Una supervi-
vent, com la protagonista del primer solo de dansa-teatre 
de la directora i coreògrafa Mar Gómez, qui interpreta 
una dona decidida a donar resposta als missatges se-
xistes que ha rebut al llarg de la seva vida i en els quals 
s’ha quedat atrapada. Sempreviva és, doncs, una història 
d’alliberació que planteja, des d’una perspectiva de gène-
re, fins a quin punt tots som captius de les idees que ens 
són alienes. 

Direcció i interpretació: Mar Gómez / Ajudant de direcció: Xavier 
Martínez / Músic: Marcelo Mercadante / Locucions radiofòniques: 
Elisenda Roca / Escenografia: Laura Clos Caturla / Vestuari: Carlota 
Masvidal / Il·luminació: Jaume Ortiz / Producció executiva i distribu-
ció: Marta Riera. Aquesta companyia forma part del projecte

 27, 28 NOVEMBRE 

 DV. I DS. 20:00H 

 15,50 € 

 60 MINUTS 

SEMPREVIVA
Cia. Mar Gómez 

Participa al diàleg prefunció amb la Mar Gómez! 
Informació sobre la sessió de TeatreZoom aquí



20 21   dansa 
contemporània

Guanyadora del Premi SAT!, emmarcat dins del 
Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019, la core-
ògrafa Ana Borrosa presenta un díptic amb Jellyfish, 
la peça per la qual va ser guardonada en el certamen i 
Pinkfish, la seva peça anterior que també ha rebut nom-
brosos premis (1r Premi i Premi del Públic del XIII 
Certamen Coreogràfic de Sabadell, XXIIè Premi de la 
Crítica de Catalunya). 

El punt de partida de les dues peces, amb un elenc 
conformat únicament per intèrprets femenines, és 
la figura estereotipada de professions històricament 
adjudicades a la dona per poder reflexionar, així, sobre 
la projecció externa i òbviament masculina que ha 
recaigut i que recau sobre el sexe femení. 

Direcció: A. Borrosa / Assistent de coreografia Jellyfish: R. Zanón 
/ Intèrprets Jellyfish: T. Cobas, J. Godino, C. Panizza, M. Pérez, M. 
Santacatalina /  Intèrprets Pinkfish: M. Almellones, S. Dalkilic, M. 
Reguera, R. Zanón / Assessorament artístic: R. Fratini i M. Gandul 
(només a Jellyfish). Companyia en residència a Fabra i Coats.

 18, 19 DESEMBRE 

 DV. I DS. 20:00H 

 15,50 € 

 60 MINUTS 

PINKFISH & 
JELLYFISH
Cia. Ana Borrosa 



22 23   multidis-
ciplinar

 20 DESEMBRE 

 DG. 12H I 17.30H 

 9,50 EUROS 

 A PARTIR DE 3 ANYS 

 45 MINUTS 

PICCOLO CIRC 
DE FIL
Cia. Antonella d’Ascenzi

Aquesta història comença pel final, quan el Piccolo Circ 
tanca i l’única ballarina-titella que ha quedat – o que ha 
estat oblidada – dedica el seu temps a netejar i endreçar 
caixes. Amb una mica de fantasia transformarà les ocu-
pacions més avorrides en meravellosos jocs, danses i 
històries fins a aconseguir el seu somni de ser funàmbula.

Coreografia i interpretació: Antonella d’Ascenzi / Direcció: Pas-
quale Marino / Assessorament manipulació: Jordi Bertran i Cris-
tina Robledillo / Escenografia: Oscar Merino / Vestuari: Cristina 
Robledillo / Música: Adrian Berenguer i Pino Ciccarelli.

Dansa 
familiar



  multidis-
ciplinar

 16, 17, 23, 24 GENER 

 DS. 17.30H 
 DG. 12H I 17.30H 

 9,50 EUROS 

 A PARTIR DE 6 ANYS 

 55 MINUTS 

GEOMETRIA 
Cia. Roseland Musical

Un espectacular muntatge de dansa màgic i immersiu.
Nens i nenes pensaran que han entrat en un videojoc 
futurista.

Geometria és un espectacle de dansa amb sorprenents 
projeccions 3D que pren com a punt de partida una de 
les ciències més antigues de la humanitat: la geometria. 
Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures 
protagonistes d’aquest fascinant muntatge que combi-
na música, imatge i moviment: dansa contemporània, 
acrobàcia i hip-hop.

Direcció artística: Marta Almirall / Ajudant de direcció: Anna Pla-
nas / Textos: Montserrat Ginesta / Coreografia: Anna Planas, Aina 
Lanas i Arias Fernández / Ballarins: Aina Lanas, Arias Fernández 
i Anna Sagrera / Audiovisual: Onionlab / Il·luminació: Andreu 
Fabregas / Creació musical: Xavier Oró

Dansa 
familiar
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  dansa 
contemporània

L'APDC, en el marc de la iniciatva Circula! Tren de cre-
ació i formació en dansa, proposa un programa doble de 
dansa contemporània:

Dulces Bestias de la Cia. Nómada
Proposta canària seleccionada per l'APdC 
Durada: 55 min
Bailes de histéricas de Carmen Muñoz
Proposta catalana seleccionada per la PAD
Durada: 20 min

Circula! és una xarxa de cooperació i intercanvi artístic 
liderada per l'Associació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya (APdC) i les associacions de professionals 
de la dansa de la Comunitat de Madrid (APDCM), la 
Comunitat Valenciana (APDCV), el País Basc (Adde), 
Andalusia (PAD), Astúries (APDA) i l'Associació d'Artistes 
del Moviment de les Illes Canàries (Pie de Base).

 30 DE GENER 

 DG. 20:00H 

 15,50 € 

 90 MINUTS 

CIRCULA! 
Organitza: APdC 
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  multidis-
ciplinar

 31 GENER 

 DG. 12H I 17.30H 

 9,50 EUROS 

 DE 2 A 5 ANYS 

 30 MINUTS 

SILVER 
DROPS 
Cia. Silver Drops

Acostem el llenguatge de la dansa contemporània als 
més petits. Explorem l’aigua com a fenomen natural, 
canviant i transformador.

Silver Drops és un espectacle visual en el qual el mo-
viment, la plasticitat estètica i una acurada selecció 
musical es combinen per transportar-nos a un viatge 
fascinant sobre el món de l’aigua. A partir d’aquest 
element es recreen escenaris, sensacions, fenòmens, 
atmosferes i situacions que desperten els sentits i que 
ens expliquen històries i vivències més properes al món 
dels somnis que a la realitat. 
 
Direcció i idea original: Anna Macau i Carles Rigual / Intèrprets: 
Anna Macau, Georgina Avilés i Andrea Just. / Disseny d’il·luminació 
i so: Carles Rigual / Distribució: Imaginart / Petit on tour

 Tots els adults i infants a partir d'un any necessiten comprar entrada.

Dansa 
familiar
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30 31   dansa 
contemporània

Cinc maneres de matar el temps és un programa confor-
mat per cinc duets, amb ballarins i ballarines professi-
onals de Catalunya, dirigits i coreografiats per Thomas 
Noone. La proposta, que posa de manifest el talent 
local, presenta un diàleg entre les cinc parelles, una re-
flexió sobre l’espai i les relacions que s’hi estableixen. Un 
joc de confiança entre ballarins i coreògraf: un equili-
bri entre l’acceptació i la modulació de la proposta en 
la que relacions antigues es presenten enllaçades amb 
noves aliances.

Direcció i coreografia: Thomas Noone / Ajudant de direcció: Alba 
Barral / Ballarins: Paula Tato, Eleonora Tirabassi, Carlos Roncero, 
Julia Sanz, Xavier Auquer, Joel Mesa, Naya Monzón, Cora Paniz-
za, Kiko López i Oscar Pérez Romero / Música: Martí Noguer /
Vestuari: Marc Udina / Gestió: Thomas Noone Dance / Amb la col-
laboració de SAT! Sant Andreu Teatre, Dansa Quinzena Metropo-
litana i Festival Sismògraf d’Olot

 13, 14 MARÇ 

 DS. 20:00H I DG. 18:30H 

 15,50 € 

 60 MINUTS 

CINC MANERES DE 
MATAR EL TEMPS
Thomas Noone Dance 



  dansa 
contemporània

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) de l’Institut 
del Teatre, en el marc de la Quinzena Metropolitana de 
Dansa, presenta un programa conformat per 5 peces 
creades per coreògrafes alumnes dels darrers cursos de 
l’especialitat de Coreografia i Interpretació i/o recent 
graduades d’aquest centre.

Ciutat de Núria Crespo
Durada: 10 min
Japan de Mabel Olea
Durada: 15 min
Sola A d'Emma Romeu 
Durada: 9 min
Oblivion de Sílvia Batet 
Durada: 16 min
Ofelia de Julia Romero 
Durada: 10 min

 18, 19 DE MARÇ 

 20:00H 

 6 € 

 60 MINUTS 

CSD, NOVES FOR-
NADES CREADORES 
Organitza: Conservatori Superior 
de Dansa, Institut del Teatre 

32 33



34 35   dansa
contemporània

Cinc ballarines sobre xanques investiguen els límits 
físics entre la dansa i l’equilibri, la poesia, el moviment, 
la força i les emocions. Mulïer sorgeix de la necessitat 
d’explorar la identitat femenina a través del joc cor-
poral, fent èmfasis en la imatge, la poètica visual i la 
narració per sacsejar les emocions de l’espectador.

Mulïer és un homenatge a totes les dones que, durant 
segles i segles d’opressió, han lluitat i segueixen lluitant 
per mantenir viu el seu jo salvatge i que reclamen el 
dret a ballar i córrer lliurement pels carrers de la nostra 
societat.

Direcció: Joan Santacreu / Dramatúrgia: Roser de Castro / Interpreta-
ció: Laia Sorribes, Melisa Usina, Lara Llavata, Ana Lola Cosin i Paula 
Quiles / Direcció coreogràfica: Mamen García / Autoria i direcció 
musical: Damián Sánchez / Vestuari: Joan Miquel Reig / Disseny 
d’il·luminació: Ximo Olcina / Ajudant de direcció: Paula Llorens / 
Producció: Loles Peris / Fotografia: Juan G. Sanz
Programat per la Quinzena Metropolitana, amb la participació de ICUB

 20, 21 MARÇ 

DS. 20:00H I DG. 18:30H

 15,50 € 

 60 MINUTS 

MULÏER
Cia. Maduixa 



36 37   dansa 
urbana

El col·lectiu Iron Skulls Co proposa de nou una experi-
ència tan diversa com els seus integrants basada en les 
seves influències passades i presents.
 
Així, Iron Modvm és la tercera edició d’un esdeveni-
ment que es divideix en dues funcions diferents. D’una 
banda, es podrà veure una mostra de peces que reflec-
teixen el treball de la companyia durant el seu viatge 
emergent en el món de les arts escèniques. De l’altre, el 
col·lectiu obre al públic la batalla final de NoLabels, un 
concurs entre grups de dansa experimental on els parti-
cipants improvisen amb l’espai escènic, lumínic i sonor. 

Creació: Iron Skulls Co / Intèrprets: Adrián Vega, Facu Martín, 
Luis Muñoz, Diego Garrido, Moisés “Moe”, Héctor Plaza, Agnés 
Sales i Anna Sagrera/ Altres intèrprets a concretar / Il·luminació: 
Oscar González

Compra l’abonament per als 2 dies a 16€ www.sat-teatre.cat 

 16, 17 ABRIL 

 DV. 19:30H, 90 MINUTS 

 DS. 19H, 120 MINUTS 

 15,50 € 

IRON MODVM III
Iron Skulls Co. 



  multidis-
ciplinar

 18 ABRIL 

 DG. 12H I 17.30H 

 9,50 EUROS 

 A PARTIR DE 3 ANYS 

 60 MINUTS 

BOMBOLLES 
DE PAPER
Cia. Múcab Dans

Un espectacle participatiu de dansa, música i  
interacció multimèdia, que juga amb la imaginació  
de petits i grans.

En Roger és un músic enamorat de les bombolles i de 
les coses rodones. Es passa nit i dia intentant unir les 
bombolles amb la trompeta, però no ho aconsegueix. 
Un dia, enmig d’un somni, arriba a Bombàlia, el país 
de les bombolles, on coneixerà Bumbú, una fada que 
ajudarà en Roger a aconseguir el seu objectiu.
 
Autors: Múcab Dans / Direcció escènica: David Pintó / Coreogra-
fia/ballarina: Irina Martínez / Producció i música: Joan Laporta 
/ Programació interactiva: Marco Domenichetti i Joan Laporta / 
Programació Processing: Marta Verde / Disseny de llums: Bernat Llu-
nell / Vestuari: Elisa Echegaray / Escenografia: Santi Cabús. Amb el 
suport de Centre Cultural Vilanova del Vallès, Cultura En Viu (UAB)

Dansa 
familiar

38 39



40 41   nous formats de 
cos i moviment

Estrena! Infern és un projecte escènic creat per a diver-
sos intèrprets que s’inspira en l’última taula del tríptic 
El Jardí de les Delícies de El Bosco i forma part d’una 
trilogia anomenada The Garden que tractarà les tres 
pintures del quadre.

Per La Taimada el purgatori de El Bosco s’assembla a 
la nostra vida actual, en la qual vivim condemnats a la 
soledat dels desitjos més íntims. Estem aparentment 
acostumats a la hipersexualització que veiem cada dia 
en tots els mitjans artístics visuals i musicals, però se-
guim sent una societat plena de tabús. El desig segueix 
sent territori privat. La Taimada fa de mirall d’aquesta 
pulsió insatisfeta, del desig incomplet. 

Direcció: Olga Álvarez i Jordi Cabestany / Coreografia: Olga Ál-
varez i Marc Fernández / Música: Carlos Martorell / Espai escènic: 
La Taimada / Il·luminació: Joana Serra / Maquinista: Dani Pino / 
Vestuari: La Taimada / Aquesta companyia forma part del projecte 
                        Companyia en residència a Fabra i Coats.

 21, 22 MAIG  

 DV. I DS. 20H 

 15,50 € 

 60 MINUTS 

INFERN
Cia. La Taimada 



INFO PRÀCTICA

Seguiu-nos!

@sat_teatre 
www.facebook.com
/espaidansat 
www.sat-teatre.cat

Venda d’entrades

– Online
Al web www.sat-teatre.cat
– A les taquilles del SAT!
c/ Neopàtria 54 (Barcelona)
Des d’una hora abans de l’inici  
de les representacions. 

Es poden comprar entrades  
anticipades per altres dies.
Venda subjecte a disponibilitat. 
No s’admetran canvis ni 
devolucions.

Apropa Cultura

El SAT! està adherit al progra-
ma d’inclusió social Apropa 
Cultura, que ofereix avantatges 
especials per a col·lectius en 
risc d’exclusió social. 

No es podrà accedir a la sala un 
cop començat l’espectacle.

Accessibilitat 

Cadira de rodes

Descomptes

– 20% de descompte per a grups 
(mínim 10 persones).
– Carnet TR3SC, Carnet Jove i 
Carnet de Biblioteques.
– Descomptes especials per a 
alumnes d’escoles de dansa i 
teatre i membres de l’APDC.

Anell magnètic

Newsletter
Subscriu-te al nostre butlletí  
i rebràs informació actualitzada 
de les nostres activitats i  
programació. 
www.sat-teatre.cat
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Metro
Línia 1, Fabra i Puig
Línia 9 i Línia 10, Onze 
de Setembre

Bus 
11, 26, 34, 36, 40, 62, 
96, 97, 104, 122, 126 
H4, H6, H8, V31

RENFE
Sant Andreu Arenal
Sant Andreu Comtal

NitBus 
Pg. Fabra i Puig: N9
Av. Meridiana: N3

Pàrquing
Et regalem 30 minuts 
de pàrquing!
B:SM Sant Andreu 
Teatre 
(c/ de les Monges, 2) 



SAT!
c/ Neopàtria 54, 
08030 Barcelona

T. 933 457 930
www.sat-teatre.cat
info@sat-teatre.cat

Amb el suport Amb la col·laboració 


