
Podeu comprar-la a la mateixa Fundació 
trucant al 93 371 34 41 o enviant un  
e-mail a info@fundaciofinestrelles.com 

Preu entrada: 50€

També podeu col·laborar amb un seient 
“Fila 0”.  
Compte bancari: 2100-0555-34-
0202162137

25% de descompte en tots els 
esdeveniments i productes a la venda!

Vols fer-te amic  
de la Fundació?25%  

de  
descompte

Col·laboreu amb la 
Fundació comprant 
la vostra entrada

Adquirint una entrada 
ajudareu a fer realitat 
nous projectes per a les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual.

FundaCió Finestrelles
C/ Sometents, 46-54
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 34 41
info@fundaciofinestrelles.com
www.fundaciofinestrelles.com

Patrocinador Col·laboradors  

Producció executiva de:

sala Barts 
Av. Paral·lel 62, Barcelona
(Antic Estudio 54 )
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a favor de les persones amb 
discapacitat intel·lectual

Espectacle 
benèfic
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sala Barts 
Av. Paral·lel 62
Barcelona

un tomb per  
Finestrelles



Enguany commemorem 
els 40 anys del naixament 
de Finestrelles i ho volem 
celebrar d’una manera molt 
especial. L’espectacle que 
veurem ens recordarà la 
nostra trajectòria al llarg 
d’aquestes quatre dècades  
i també farà una mirada  
cap al futur més pròxim. 

Aquest recorregut tindrà 
lloc en una nit carregada 
d’emocions, de somriures 
i d’il·lusions, com tots 
aquests anys que hem 
compartit plegats.

AnA  
BoAdAs
Periodista i presen-
tadora de televisió, 
serà l’encarregada 
de conduir l’acte. 
Col·labora en el pro-
grama Divendres de 
TV3 i pròximament la 
veurem conduïnt la 
marató d’enguany a 
la mateixa cadena.

ClowniC
És el grup teatral 
sota el paraigües del 
reconegut Tricicle. 
A través de la seva 
mímica, directa, ima-
ginativa i divertida 
farem un salt cap al 
passat on reviurem 
alguna de les actua-
cions més mítiques.

ThE  
sEy sisTErs
Espectacular trio de 
veus aclamat per la 
crítica i amb projecció 
internacional. les seves 
lletres estan plenes 
d’emoció que parlen 
de les lluites contra la 
injustícia, la defensa 
dels drets humans i 
l’esperança en el futur.

Prestigiós investiga-
dor internacional és 
director del programa 
d’Epigenètica i Bio-
logia del Càncer de 
l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bell-
vitge (IDIBELL) amb 
qui Finestrelles ha 
establert una nova 
col·laboració. Tindrem 
oportunitat d’escoltar-
lo en una entrevista 
gens usual...

Ho celebrem amb tots vosaltres i...un tomb per  
Finestrelles
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Serà un especta-
cle únic produït 
conjuntament 
amb la produc-
tora El Terrat, on 
hi haurà teatre, 
música, fins i tot 
ciència i, sobretot, 
molt d’humor! 

Amb la col·laboració especial del 

dr. Manel Esteller


