
 

 

    

    

Aquest estiu gaudeix de totes les avantaAquest estiu gaudeix de totes les avantaAquest estiu gaudeix de totes les avantaAquest estiu gaudeix de totes les avantatges tges tges tges 

de ser soci de l’APdC!!!  de ser soci de l’APdC!!!  de ser soci de l’APdC!!!  de ser soci de l’APdC!!!      
    

Entrades pel Grec i elEntrades pel Grec i elEntrades pel Grec i elEntrades pel Grec i el TNC a 5 €! TNC a 5 €! TNC a 5 €! TNC a 5 €!                                    CCCCursos amb un 10% de descompte!ursos amb un 10% de descompte!ursos amb un 10% de descompte!ursos amb un 10% de descompte!    

                                        Tarifes reduïdes a hotels!Tarifes reduïdes a hotels!Tarifes reduïdes a hotels!Tarifes reduïdes a hotels!                                                        I molt més!I molt més!I molt més!I molt més!............    

    

Entrades a preus especials:Entrades a preus especials:Entrades a preus especials:Entrades a preus especials:    
 

 

TNCTNCTNCTNC    
EspectaclesEspectaclesEspectaclesEspectacles                                                                                                                TNC  TNC  TNC  TNC                  Soci anticipada  Soci anticipada  Soci anticipada  Soci anticipada          SSSSoci mateix dia*oci mateix dia*oci mateix dia*oci mateix dia*    

Present vulnerablePresent vulnerablePresent vulnerablePresent vulnerable----    Raravis 
9-19 juliol 

17€ 8,5€8,5€8,5€8,5€    5€5€5€5€    

EonnogataEonnogataEonnogataEonnogata amb Sylvie 

Guillem   15-18 juliol 

40€ 

35€ 

20€20€20€20€    

17,5€17,5€17,5€17,5€    

5€5€5€5€    

 

    

Festival GrecFestival GrecFestival GrecFestival Grec                
EspectaclesEspectaclesEspectaclesEspectacles                                                                                                            Grec        Grec        Grec        Grec                                            SSSSoci mateix diaoci mateix diaoci mateix diaoci mateix dia****    

La natura delle coseLa natura delle coseLa natura delle coseLa natura delle cose 
Compañia Virgilio Sieni 

24-25 de juliol 

22€ 5€5€5€5€    

H3H3H3H3 Bruno Beltrao - 
Compañia Grupo da Rua 

2-3 de juliol  

22€ 5€5€5€5€    

Wayne McGregor: Entity, Wayne McGregor: Entity, Wayne McGregor: Entity, Wayne McGregor: Entity, 
Random DanceRandom DanceRandom DanceRandom Dance 
28-29 de juliol 

22€ 5€5€5€5€    

IT DansaIT DansaIT DansaIT Dansa 7-10 de juliol 20€ 5€5€5€5€    

Les dones i ShakespeareLes dones i ShakespeareLes dones i ShakespeareLes dones i Shakespeare 
Cía. Transit Danza Maria 

Rovira 15-16 de juliol 

18€ 5€5€5€5€    

PerPerPerPer a a a a tots tots tots tots els espectacles  els espectacles  els espectacles  els espectacles 

de teatrede teatrede teatrede teatre    

Diversos 

preus 

5€5€5€5€    

 

*Comprant l*Comprant l*Comprant l*Comprant l’’’’entradaentradaentradaentrada    a les taquilles del teatre el mateix dia de la les taquilles del teatre el mateix dia de la les taquilles del teatre el mateix dia de la les taquilles del teatre el mateix dia de l’’’’espectacle.espectacle.espectacle.espectacle.    La segona entrada tindrLa segona entrada tindrLa segona entrada tindrLa segona entrada tindrà un à un à un à un 

50%50%50%50% de descompte  de descompte  de descompte  de descompte respecterespecterespecterespecte el preu el preu el preu el preu normal normal normal normal....    

    

També tindràs entrades aentrades aentrades aentrades a 5€ 5€ 5€ 5€ al Mercat de les Flors, Teatre Lliure, SAT!, Ca l’Estruch, Espai Escènic 

Joan Brossa, Sala Muntaner, Teatre Tantarantana,  Versus Teatre, Teatre de Ponent, Sala La planeta 

i Teatre Bartrina de Reus, si les compres a les taquilles del teatre el mateix dia de l’espectacle. 



 

 

  

    
    

    
    

Cursos d’estiu amb descomptes:Cursos d’estiu amb descomptes:Cursos d’estiu amb descomptes:Cursos d’estiu amb descomptes:    
    

Stage de dansa de Sant CugatStage de dansa de Sant CugatStage de dansa de Sant CugatStage de dansa de Sant Cugat----    Classes de contemporani, modern jazz, hip hop, clàssic i 
oriental. 26-31 de juliol -10%  

 

EscolEscolEscolEscola Anna Malerasa Anna Malerasa Anna Malerasa Anna Maleras- Intensius de diversos estils. Juliol i agost  -5%  

 

MoveoMoveoMoveoMoveo- Intensiu de mim corporal dramàtic i teatre de gest.  6-17 juliol  -25€  
 

AreaAreaAreaArea- Intensius juliol: contemporani, release, clàssic, base tècnica i tallers Preu de 

matriculats a l’escola 

 

Escola Eulàlia Blasi Escola Eulàlia Blasi Escola Eulàlia Blasi Escola Eulàlia Blasi –Juliol i setembre- clàssic, contemporani i jazz. -10%  
 

La CalderaLa CalderaLa CalderaLa Caldera----    De la tècnica a la impro amb Martin Sonderkamp (10-14 d’agost). Dansa 

contemporània amb Luís Malvacías (17-21 agost)    ----5%  

 

tragantDansatragantDansatragantDansatragantDansa----    Improvisació: el cos que somia, amb Mónica Extremiana (6-10 juliol). 

Dansa contemporània III: tècnica i repertori, amb Lali Ayguadé (20-24 juliol) -10%  
 

 

Altres descomptes:Altres descomptes:Altres descomptes:Altres descomptes:    
    

Sales de Lloguer:Sales de Lloguer:Sales de Lloguer:Sales de Lloguer:  
Atrium: 10% Descompte  
Endansa't: 10% Descompte  

Clac&Roll: 10% Descompte  

La Salamandra: 10% Descompte  

Happy Yoga Gracia: 10% Descompte en els lloguers del cap de setmana  

Art Estudio: 10% Descompte  

La Casona: Descompte segons les hores que es demanin  

En l'Aire: 10% Descompte  

Area, Espai de Dansa i Creació: socis APdC sales d'assaig a 5€ l'hora  

Así Se Baila: 10% Descompte en lloguer d'espais. 

La Monadeseda: 10% Descompte en lloguer de sala 
 

Material i Equipament:Material i Equipament:Material i Equipament:Material i Equipament:  
Danza T: 10% de descompte en articles; tarifes especials en encàrrecs de vestuari  

Teatre de Guerrilla: 25% en lloguer i equipament tècnic (llum, so i vídeo)  

Harlequin: 5% en tapissos de dansa Cascade, Studio y Allegro (>100m2)  

Klassdance: 5% de descompte a la botiga de dansa online. 

Cabriolé Dansa: 10% de descompte en tots els productes, excepte els productes en oferta o en 

marques exclusives (com ara Dimensione Danza, Freddy, Leo's y Degas). 

Dinamica Complements: 5% de descompte en la compra de suports de paret i suports mòbils de 
barres de ballet. 



 

 

  

 

 
 

 

 

Assessoria Fiscal i Laboral:Assessoria Fiscal i Laboral:Assessoria Fiscal i Laboral:Assessoria Fiscal i Laboral:  
Blasco i Sellarès. Economistes i Advocats: 12 hores gratuïtes l'any i tarifes especials  

(Exclusiu per a socis professionals)  

 

Salut:Salut:Salut:Salut:  
Privat Asesoramiento - Correduria d'Assegurances: Assegurança Sanitària amb SANITAS a uns 

preus molt competitius. Podeu veure les condicions a la notícia relacionada. 

Fisioart: 10% de descompte en tractament de fisioteràpia i sessions personalitzades de Gyrotonic i 

Pilates. Inclòs en quadre mèdic de Cisne Asseguradora.  

Eurosport: 20% de descompte, i atenció preferent per demanar hora a la agenda amb la Dra. Emilia 

Pérez. Inclòs en quadre mèdic de Cisne Asseguradora.  

Centre Tariqah: 10% de descompte en tractaments fisioterapèutics i d'altres serveis que ofereix el 

centre. 

Centro de Prevención en Artes Escénicas: Sessió de R.P.G.(reeducació postural global): preu per 
socis: 30€ // preu per no socis: 40 €.  

Ozonoterapia: 1a visita gratuita. 10% en tractaments. També per familiars directes  

Sonia F. Lage: 10% en sessió de massatge, preu sense descompte: 40€  (veure pdf al peu de pàgina) 

Danna Rebassa fisioterapeuta: 10% en tots els tractaments (veure pdf al peu de pàgina) 

Cabriolé Cabina: 10% de descompte en tracataments de Fisioterapia y tractaments de Depilació 

Laser. 

Centro Harmonius Life: preus reduits per a socis a la Sessió Individual de Breema de 1 hora (socis 

32€ // no-socis 45€) i la Sessió Individual de Breema de 30 minuts (socis 16€ // no-socis 24€). 

Fisiocam Centre de Fisioteràpia i Rehabilitació: preus reduits per a socis en sessions de 

Fisioteràpia, Osteopatia, classes de Pilates/Tai-txi o Ioga, cursos de reeducació postural, tallers de 
relaxació.  

Bikram Yoga: 20% de descompte en Abono5 (preu final de 50€), Abono10 (88€), MesIlimitado (96€), 

3MesesIlimitado (252€). 

    

Activitats Culturals:Activitats Culturals:Activitats Culturals:Activitats Culturals:  
CaixaForum: 50% en totes les activitats de pagament  

 

Revistes culturalsRevistes culturalsRevistes culturalsRevistes culturals::::  
Susy Q: 10% de descompte en la subscripció anual  

Benzina: 10% descompte en la subscripció anual 

 

Allotjament:Allotjament:Allotjament:Allotjament:  
Hotel Eada Montserrat de Collbató: Tarifes reduïdes;  

Hoteles Hesperia: Tarifes reduïdes  

 

Fotografia:Fotografia:Fotografia:Fotografia:  
Ismael Tato: 20% en les seves tarifes (*NOVA web!) 

 

Altres serveisAltres serveisAltres serveisAltres serveis::::    
PRIVAT ASESORAMIENTO Correduria de Seguros: Ofertes especials pels nostres socis.     

 

 

                    Més informació    a    www.dansacat.orgwww.dansacat.orgwww.dansacat.orgwww.dansacat.org 


