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Objectiu del Teatre-Auditori: superar el 70% d'ocupació en els espectacles de la temporada
El Teatre-Auditori es marca l'objectiu de superar el 70%
d'ocupació en els espectacles d'aquesta temporada. En la
presentació de la programació del primer trimestre, el
director de l'equipament, Pep Tugues, es mostra esperançat
de repetir el 86% de públic de mitjana de cada sessió de la
temporada passada.

Segons Tugues, la programació d'aquest any pretén consolidar la confiança dels espectadors mostrada en
temporades anteriors.
Pep Tugues: Volem un nivell d'ocupació més alt del 70%. Ja signaria superar el 86% de la temporada
passada.
Aquesta temporada, hi destaquen els actes de celebració del quinzè aniversari de l'equipament municipal. El
darrer cap de setmana de setembre, la plaça del Centre Cultural acollirà un espectacle piromusical obert a la
ciutadania, mentre que el Teatre-Auditori serà l'escenari d'un concert en què diversos artistes com Jaume Sisa,
Lluís Gavaldà i Amaral oferiran les seves cançons amb la música de l'Orquestra Nacional d'Andorra.
L'organitzador del concert, Albert Puig, remarca que és una actuació musical 'exclusiva'.
Albert Puig: No és un concert qualsevol: les cançons s'interpretaran amb l'orquestra.
El teatre tornarà a tenir presència en l'oferta de l'equipament municipal. Un dels muntatges destacats és 'El
llibertí', que es representarà a Sant Cugat a principis d'octubre.
El protagonista de l'obra, Ramon Madaula, diu que és un dels millors textos teatrals dels darrers anys.
Ramon Madaula: És un dels millors textos d'aquesta última dècada. És adequat tant per a la meva
mare com per un intel·lectual.
Aquesta temporada es manté la col·laboració amb el Cor d'Amics d'Òpera de Sabadell, que portaran al
Teatre-Auditori 'Madama Butterfly'.
El jazz també tindrà el seu espai amb tres concerts del Festival Internacional de Barcelona que s'interpretaran
al Teatre-Auditori.
La temporada de l'espai cultural comença aquest divendres amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant
Cugat sota la direcció de Donald Appert.
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