
 
 

   

      
Gran Via de les Corts Catalanes, 608, 1r. A.  - 08007 Barcelona 

Telèfon : 93 317 18 09 – Mail : administracio@teatreamateur.cat 

 

Barcelona, 15 de març de 2023 
 
 

FEM MÉS GRAN LA MOSTRA. FEM DE PÚBLIC! 
 
 
Benvolguts i benvolgudes, 
 
Torna La Mostra! I amb molta força! Us oferim gaudir de nou d’uns dies diferents: dies farcits de comèdies, de drames i de lectures 
dramatitzades! dies plens d’espectacles de casa i també de fora!  
 
Els dies 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig  us convidem a la XIX MOSTRA NACIONAL DE TEATRE AMATEUR, a Pineda de Mar. Els grups 
participants sense els aplaudiments del públic no són res. Els que hi heu estat sabeu que són dies per recordar! Ens entretenim i 
gaudim amb el que ens agrada.  
 
Per tot plegat, som-hi! Engresqueu-vos! Aquest any us volem demanar quelcom especial a tothom: per poc que puguem, assistim a 
tota La Mostra, fem un esforç i omplim sales, carrers i hotels. Necessitem créixer i una de les maneres en les que podeu participar 
és aquesta: públic, una nit és poc, dues suficient, tres genial. Participants: quedeu-vos tan com pugueu. Volem que aquesta Mostra 
sigui el preàmbul de la vintena i que el nombre d’assistents sigui d’aquells per recordar ☺ 
 
Us presentem els preus d’aquesta edició: 
 
Preu per dia, pensió complerta  45,00 € 
Preus per dia, mitja pensió   40,00 € 
Preu per dia, allotjament i esmorzar  35,00 € 
 
Preu cada àpat extra   12,00 € 
Suplement habitació individual  25,00 € per persona / nit. 
 
Preus especials Hotel Stella: 
 
Preu per dia, pensió complerta  60,00 € 
Preu per dia, mitja pensió   50,00 € 
Preu per dia, allotjament i esmorzar  45,00 € 
 
Preu cada àpat extra   15,00 € 
Suplement habitació individual  25,00 € per persona / nit. 
 
Els menors de 12 anys tindran un 50% de descompte. Pels menors de 2 anys serà gratuït. 
 
En aquests preus està inclosa l’entrada a tots els espectacles. 
 
Podeu fer les vostres reserves (emplenant el full adjunt) a aquesta secretaria: 
Gran Via de les Corts Catalanes, 608, 1r. A – 08007 Barcelona 
Telèfon: 93 317 18 09 – Mail: administracio@teatreamateur.cat  
 
Termini per fer la reserva: 16 d’abril de 2023. No espereu a l’últim moment i feu la reserva el més aviat possible, les places son 
limitades. Un cop confirmada la reserva s’ha de fer el pagament al compte de La Caixa ES25 2100 0747 2602 0020 3841, i enviar el 
comprovant per mail (sobretot i molt important, posant el nom del grup). 
 
Ens veiem de nou a Pineda!  
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