Qui som
Contacta
Publicitat
Avís legal
626 863 848 – WhatsApp

Notícies
Actualitat
Cultura
Societat
Esports
Entitats
Baix Gaià
Opinió
Vida Social
Entrevistes
Reportatges
Agenda
El CLub
Select Page

Es fa públic el cartell del

35è Festival Internacional de
Música, del 4 al 24 d’agost
17 juliol 2022
Set concerts de música de cambra i coral configuren la nova
edició del Festival Internacional de Música d’Altafulla que,
com sempre, tindrà lloc a la plaça de l’Església. El cartell
que us compartim conté totes les dades i dates.

PREUS I VENDA D’ENTRADES
Entrades: 1 concert 15€ / 1 concert carnet jove 7,5€ /
abonament
4 concerts 49€ / abonament 7 concerts 65€/ invitació 0€
Els titulars del Carnet Jove de la Generalitat gaudiran d’un
50% de descompte

VENDA D’ENTRADES
L’Oficina de Turisme d’Altafulla. (plaça dels Vents) / Per
internet a
www.altafulla.cat / En els dispositius INFOTACTILE de la plaça
del Pou i de la
plaça dels Vents. / Nits de concerts a partir de les 21 h a la
plaça de l’Església
Normes del festival
· Els concerts començaran puntualment a les 22 h a la plaça de
l’Església
· Està prohibit realitzar gravacions en vídeo o fotografies
dels concerts
· Els organitzadors del festival es reserven el dret a
modificar el programa
· En cas de pluja o vent extrem el concert es farà a
l’església
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

