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3La Massa Teatre

01 Logotip La Massa Teatre

Versió amb negre

Versió amb negatiu

Versió amb color corporatiu

Versió horitzontal

Gamma de colors
Colors principals
Proposta de colors que combinen amb el color principal
Logotip sobre fons de color

Tipografia 
Pel logotip
Per aplicacions

Símbol

Construcció

Zona de protecció quan es col.loca amb altres logotips 

Cicles:
La Massa Clàssica
La Massa Familiar
La Massa Dansa
La Massa Música
La Massa Cinema
La Massa Circ

Usos incorrectes



4Logotip La Massa Teatre Logotip
Versió amb negre

Tamany mínim recomenable

1,16 cm
0,61 cm 0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.



5Logotip La Massa Teatre Logotip
Versió amb negatiu

Teatre



6Logotip La Massa Teatre Logotip
Versió amb color corporatiu



7Logotip La Massa Teatre Logotip
Versió horitzontal

mateixa alçada

alineats
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Pantone Black U / C C 50  
M 25  
Y 25  
K 100 

R 0  
G 0  
B 0

Logotip La Massa Teatre

Pantone 7417 U

Pantone 7417 C

C 0  
M 77  
Y 82  
K 0 

C 0  
M 82  
Y 82  
K 0 

R 220  
G 83  
B 77

R 220  
G 83  
B 77

Gamma de colors
Colors principals



9Logotip La Massa Teatre Gamma de colors
Proposta de colors que combinen amb el color principal

Es pot utilitzar la gamma cromàtica 
completa,  prioritzant la llegibilitat
del logotip i donant preferència  
als colors de l’interior del teatre.
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Alguns exemples de gamma cromàtica, que combinen amb el color principal.

Pantone 7404 U Pantone 7404 CC 0  
M 8  
Y 100  
K 0 

C 0  
M 13  
Y 100  
K 1 

Pantone 144 U Pantone 144 C C 0  
M 47  
Y 100  
K 0 

C 0  
M 49  
Y 100  
K 0 

Pantone 7650 U Pantone 7650 C     C 42  
M 93  
Y 10  
K 24 

C 35  
M 100  
Y 0  
K 38 

Pantone 2440 U Pantone 2440 C     C 18  
M 40  
Y 29  
K 9 

C 20  
M 39  
Y 34  
K 7 

Pantone 7433 U     Pantone 7433 C     C 13  
M 70  
Y 17  
K 9 

C 12  
M 88  
Y 18  
K 18 

Pantone 7429 U     Pantone 7429 C     C 0  
M 19  
Y 0  
K 0 

C 3  
M 27  
Y 0  
K 0 

Logotip La Massa Teatre Gamma de colors
Proposta de colors que combinen amb el color principal



11Logotip La Massa Teatre Logotip
Sobre fons de color

• Sempre que es pugui es farà servir el color 
 corporatiu.
• Quan s’hagin d’aplicar damunt fons blanc i colors 
 clars, el logotip i el símbol s’aplicaran en negre.
• Quan s’hagin d’aplicar damunt fons negre i colors 
 foscos, el logotip i el símbol s’aplicaran en blanc.



12Logotip La Massa Teatre Tipografia
Pel logotip

Aa Aa
Aa Aa

Tipografia per La Massa
Circular Bold

Tipografia per Teatre
Utopia Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & . , - * ! ? «» / @ ()

La Massa

Aa Aa
Aa Aa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & . , - * ! ? «» / @ ()

Teatre



13Logotip La Massa Teatre Tipografia
Per aplicacions

Aa Aa
Aa Aa

Tipografia per papereria
Helvetica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & . , - * ! ? «» / @ ()

Lorem ipsum
Tipografia pel Web
Roboto Aa Aa

Aa Aa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & . , - * ! ? «» / @ ()

Lorem ipsum



14Logotip La Massa Teatre Símbol

Referències cúpula Guastavino



15Logotip La Massa Teatre Construcció

Símbol alineat  
a l’esquerre
amb el logotip

Tipografia alineada  
al centre

x
x

x

x

x
x
x
x
x

y

100%

90%

y
x



16Logotip La Massa Teatre Zona de protecció quan es col.loca amb altres logotips   

X: marge de seguretat

Exemple

X

X

X

X



17Logotip La Massa Teatre Cicles
La Massa Clàssica versió amb símbol

Tamany mínim recomenable

1,16 cm
0,61 cm 0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.



18Logotip La Massa Teatre Cicles
La Massa Clàssica versió sense símbol

Tamany mínim recomenable

0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Es recomana l’ús d’aquesta versió 
per diferenciar els cicles del logotip  
principal: La Massa Teatre



19Logotip La Massa Teatre

Tamany mínim recomenable

1,16 cm
0,61 cm 0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Cicles
La Massa Familiar versió amb símbol
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0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Tamany mínim recomenable

Logotip La Massa Teatre Cicles
La Massa Familiar

Es recomana l’ús d’aquesta versió 
per diferenciar els cicles del logotip  
principal: La Massa Teatre



21Logotip La Massa Teatre

Tamany mínim recomenable

1,16 cm
0,61 cm 0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Cicles
La Massa Dansa versió amb símbol
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0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Tamany mínim recomenable

Logotip La Massa Teatre Cicles
La Massa Dansa

Es recomana l’ús d’aquesta versió 
per diferenciar els cicles del logotip  
principal: La Massa Teatre



23Logotip La Massa Teatre

Tamany mínim recomenable

1,16 cm
0,61 cm 0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Cicles
La Massa Música versió amb símbol



24Logotip La Massa Teatre Cicles
La Massa Música

Tamany mínim recomenable

0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Es recomana l’ús d’aquesta versió 
per diferenciar els cicles del logotip  
principal: La Massa Teatre



25Logotip La Massa Teatre

Tamany mínim recomenable

1,16 cm
0,61 cm 0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Cicles
La Massa Cinema versió amb símbol



26Logotip La Massa Teatre Cicles
La Massa Cinema

Tamany mínim recomenable

0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Es recomana l’ús d’aquesta versió 
per diferenciar els cicles del logotip  
principal: La Massa Teatre



27Logotip La Massa Teatre

Tamany mínim recomenable

1,16 cm
0,61 cm 0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Cicles
La Massa Circ versió amb símbol



28Logotip La Massa Teatre

Tamany mínim recomenable

0,47 cm

En tamanys més petits,  
es recomana l’ús del símbol  
o de la tipografia sola.

Es recomana l’ús d’aquesta versió 
per diferenciar els cicles del logotip  
principal: La Massa Teatre

Cicles
La Massa Circ



29Logotip La Massa Teatre Usos incorrectes

No modificar les relacions

No distorsionar

No invertir el nom

No modificar les relacions

No distorsionar

No alinear a la dreta
ni al centre

No deformar

No modificar proporcions

No rotar



30Logotip La Massa Teatre Usos incorrectes

No combinar colors  
diferents

En fons foscos, no utilitzar  
colors que dificultin la lectura

En fons clars, no utilitzar  
colors que dificultin la lectura

No combinar colors  
diferents

En fons foscos, no utilitzar  
colors que dificultin la lectura

En fons clars, no utilitzar  
colors que dificultin la lectura

En fons foscos, no utilitzar  
colors que dificultin la lectura

En fons clars, no utilitzar  
colors que dificultin la lectura

No combinar colors  
diferents
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02 Aplicacions en paper

Paper de carta
Primer Full
Segon full

Informes

Targetes de visita 
Targeta general
Targeta personal

Tampó

Signatura de correus electrònics

Cartells espectacles

Programa de mà 

Entrades

Invitacions



32Logotip La Massa Teatre Paper de carta

Primer full

Segon full
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Plaça del Teatre, 3 
08339 Vilassar de Dalt

www.lamassateatre.cat

Benvolgut amic/a,

Pius dere et re consequ assitas magnist ionsed ut eiurios sumquat atquiat etus, 
omnim que debit ommolore omnis maximus experspe ped et quam fuga. Ulparum 
quate provid quam quatem et quo conse derumquis utem facias et et et mi, sedipid 
unt accabo. Nam, ute derovid et quiam alis molor res assequam aut eaquis volupis 
magnia percium endusam idem quam, vit et imos cum rest, unt fugia elias sam, unt 
quae sim quas sant ra sa dignimpe volorerion plabo. Ut dolum rehenimint.

Occaborupis rempele niandandia nis rem re, sita comnihicto modic tem rendae 
nonsendamus aligeni tatiunte lande peraecest, sitas exceris moloreptas volupien-
dae doluptas nimenitius eiur soles amus expliti oreped endia voluptat etur mod 
ex et delenihitat am as volendiores repudam, corit iliquo dolla sentusdam rer-
ferumqui consequibus, intiore etum vid ut et pellor antio. Enimoloriati dollibusandi 
dolorerc Harcient enda coreste sequia quia nonsequia parisci core vide ni am dus 
nonem quunt explitis maio imporeprae. Ut hicia sunt es invellabore conseressit, 
vellum nonem voluptionsed quis quam iducient aut harchillita deliquam, comnis 
ut quosant.

Arumquis incid quis dollaborit fugit, qui atur?
Rum expelen ducium voluptatem esti dici cusam voluptas vit, ut et as exerum vid 
et as ea non consequi iumet moditam fugitas intotat abo. Omnieni simus.

Opta dolenti aectatquae mi, volo bea vere, sitia nessinc toriti dolor sum quae aut 
quident iassumq uaecat la parchilia volorersped mo officto quatuscilis a volupidit 
quissediciet ipidiam que duciet ressim facere qui tenda coneturestem re nate no-
nem fugias ad mollam re explaut et labor re eum, aut voluptasi invent assitio eost, 
ut alicitaturi rem sinvent.

Ur andit exces il ime prehentorum eatetur aliquib usdaerferi con pre in eos simpo-
re apis vendica boribus seditio ssimaion reic tem. Icate rem. Sam non sed quaer-
ferum aut undel earum re ipsum aut adi nias aut officia is soluption repuda porest .

Salutacions,
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www.lamassateatre.cat

Benvolgut amic/a,

Pius dere et re consequ assitas magnist ionsed ut eiurios sumquat atquiat etus, 
omnim que debit ommolore omnis maximus experspe ped et quam fuga. Ulparum 
quate provid quam quatem et quo conse derumquis utem facias et et et mi, sedipid 
unt accabo. Nam, ute derovid et quiam alis molor res assequam aut eaquis volupis 
magnia percium endusam idem quam, vit et imos cum rest, unt fugia elias sam, unt 
quae sim quas sant ra sa dignimpe volorerion plabo. Ut dolum rehenimint.

Occaborupis rempele niandandia nis rem re, sita comnihicto modic tem rendae 
nonsendamus aligeni tatiunte lande peraecest, sitas exceris moloreptas volupien-
dae doluptas nimenitius eiur soles amus expliti oreped endia voluptat etur mod 
ex et delenihitat am as volendiores repudam, corit iliquo dolla sentusdam rer-
ferumqui consequibus, intiore etum vid ut et pellor antio. Enimoloriati dollibusandi 
dolorerc Harcient enda coreste sequia quia nonsequia parisci core vide ni am dus 
nonem quunt explitis maio imporeprae. Ut hicia sunt es invellabore conseressit, 
vellum nonem voluptionsed quis quam iducient aut harchillita deliquam, comnis 
ut quosant.

Arumquis incid quis dollaborit fugit, qui atur?
Rum expelen ducium voluptatem esti dici cusam voluptas vit, ut et as exerum vid 
et as ea non consequi iumet moditam fugitas intotat abo. Omnieni simus.

Opta dolenti aectatquae mi, volo bea vere, sitia nessinc toriti dolor sum quae aut 
quident iassumq uaecat la parchilia volorersped mo officto quatuscilis a volupidit 
quissediciet ipidiam que duciet ressim facere qui tenda coneturestem re nate no-
nem fugias ad mollam re explaut et labor re eum, aut voluptasi invent assitio eost, 
ut alicitaturi rem sinvent.

Ur andit exces il ime prehentorum eatetur aliquib usdaerferi con pre in eos simpo-
re apis vendica boribus seditio ssimaion reic tem. Icate rem. Sam non sed quaer-
ferum aut undel earum re ipsum aut adi nias aut officia is soluption repuda porest .

Salutacions,
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Primer full

Segon full



Plaça del Teatre, 3  
08339  Vilassar de Dalt

www.lamassateatre.cat

OBJECTIU
S’ha redactat aquest document per facilitar la formalització de contractes d’espectacles 
professionals al La Massa Teatre. En aquest document s’indiquen les nostres dades i les 
pautes generals a seguir. 

Aquest Llibre d’estil també té per objectiu oferir un millor servei tant als artistes contractes, 
com als espectadors que assisteixen als espectacles programats.

DADES I INFORMACIÓ PER A CONTRACTAR
La signatura del contracte anirà a càrrec, una banda de la senyora Carola Llauró Sastre, 
en qualitat de Presidenta del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa (d’ara enda-
vant Consorci), amb NIF V61812574 i domicili a la Plaça de la Vila, 1 (08339) de Vilassar 
de Dalt, amb facultat per subscriure el present contracte en virtut del seu càrrec i de les 
competències que li venen atribuïdes segons l’acord de Ple de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt en data 18 de juliol de 2019.

La representació de l’espectacle contractat tindrà lloc al La Massa Teatre, ubicat a la plaça 
del Teatre, 3 de Vilassar de Dalt, 08339 (Barcelona).

Cal enviar la proposta de contracte o la informació perquè el Consorci redacti el contracte 
a: info@teatrelamassa.cat.

El teatre redactarà, per norma general, el contracte i sempre amb el vistiplau de la com-
panyia abans de formalitzar-lo. En el seu defecte, i abans de la seva formalització, la com-
panyia es compromet a acotar les normes expressades en aquest document. La signatura 
del contracte serà electrònica.

FÓRMULES DE CONTRACTACIÓ

FÓRMULA DE CAIXET
Si el teatre i la companyia acorden aplicar un caixet tancat a l’actuació programada, aquest 
inclourà totes les despeses relacionades (rider, dietes, transport, allotjament, càtering, 
etc.) més l’IVA corresponent. Aquesta fórmula és la que s’aplica normalment.

El pagament s’efectuarà mitjançant una transferència bancària durant el més posterior 
a l’actuació, sempre i quan la companyia hagi presentat prèviament la factura per la via 
electrònica fent-hi constar, entre d’altres dades, el NIF/CIF, l’IBAN i la data d’emissió).

En contractar més d’una funció a caixet, s’aplicarà la fórmula més habitual en aquests ca-
sos: un 50% del caixet acordat aplicable a la segona funció en un mateix dia. I el 75% del 
caixet acordat en el cas de programar la segona o més funcions en dies consecutius. No 
obstant això, en el cas de contractar funcions addicionals, el teatre aconsella la fórmula a 
taquilla o mixta o escalonada.

FÓRMULA A TAQUILLA
Aquesta fórmula suposa que la liquidació per funció és del 80% per a la companyia i el 
20% per al teatre. La liquidació serà de la taquilla neta (un cop descomptats els imports 
corresponents a l’IVA, SGAE i la gestió de la venda d’entrades [1,00 euros per entrada 
editada]).

LLIBRE D’ESTIL PER A LA  
CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES

Temporada 2020-2021



La liquidació es realitzarà el dilluns posterior a l’espectacle, sempre i quan sigui un dia hà-
bil. El pagament s’efectuarà mitjançant una transferència bancària durant el més posterior 
a l’actuació, sempre i quan la companyia hagi presentat prèviament la factura per la via 
electrònica (fent-hi constar, entre d’altres dades, el NIF/CIF, l’IBAN i la data d’emissió).

En el cas de tractar-se d’una taquilla aliena (venda realitzada amb el CIF de la companyia), 
la liquidació es basarà en la taquilla neta (90% per a la companyia i 10% per al teatre), 
un cop descomptats els imports corresponents a la gestió de venda d’entrades. I serà la 
companyia qui liquidi directament l’IVA i l’SGAE. 

En ambdós casos sempre se respectarà la política de descomptes i abonaments vigents 
del teatre i la despesa de gestió de venda d’entrades (1,00 euros per entrada editada, IVA 
inclòs).

FÓRMULA ESCALONADA
El teatre també negociarà amb les companyies una fórmula escalonada en funció de l’as-
sistència de públic als espectacles programats. D’aquesta manera, s’acordaria prèviament 
a la signatura del contracte un caixet escalonat basat en els següents supòsits d’entrades 
venudes.

La liquidació es realitzarà el dilluns posterior a l’espectacle, sempre i quan sigui un dia hà-
bil. El pagament s’efectuarà mitjançant una transferència bancària durant el més posterior 
a l’actuació, sempre i quan la companyia hagi presentat prèviament la factura per la via 
electrònica (fent-hi constar, entre d’altres dades, el NIF/CIF, l’IBAN i la data d’emissió).

FÓRMULA MIXTA
La fórmula mixta garanteix un caixet mínim a la companyia contractada que, un cop asso-
lit, desapareixerà per passar exclusivament a un repartiment del taquillatge (aplicable a la 
taquilla neta, un cop descomptats els imports corresponents d’IVA, SGAE i gestió d’entra-
des [1,00 €]), del 80% per a la companyia i el 20% per al teatre.

La liquidació es realitzarà el dilluns posterior a l’espectacle, sempre i quan sigui un dia 
hàbil. Un cop generada la factura corresponent per a la companyia, el teatre efectuarà el 
pagament en un termini màxim de 30 dies.

DADES I INFORMACIÓ PER A FACTURAR

DADES PER A LA FACTURACIÓ
Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa
Plaça de la Vila, 1
08339 Vilassar de Dalt
NIF V-61812574

Tots els impostos, càrregues o qualsevol altre gravamen que correspongui a l’execució 
del present contracte van a càrrec únic i exclusiu de la companyia, gaudint el teatre d’una 
indemnitat total.

PRESENTACIÓ DE LES FACTURES
La factura s’ha de presentar per la via electrònica (fent-hi constar, entre d’altres dades, el 
NIF/CIF, l’IBAN i la data d’emissió). El codi DIR3 del teatre és: LA0013533.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

INVITACIONS
El teatre pot facilitar a la companyia un màxim de 10 invitacions per a cada funció. La com-
panyia ha de demanar aquestes invitacions a info@teatrelamassa.cat amb un antelació 
mínima de 3 dies. Aquelles invitacions que no es facin servir, es posaran a la venda.

VESTUARIS
El teatre no assumeix el cost de cap tipus de càtering que pugui demanar la companyia. 
Tot i que el teatre posa a disposició de la companyia aigua mineral.

El teatre no compta amb un servei propi de bugaderia. En el cas que la companyia reque-
reixi aquest servei, les despeses que es generin aniran a càrrec de la companyia.
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Els membres de la companyia i el seu equip tècnic es comprometen a no fumar en cap 
recinte interior del teatre, ni en els seus accessos. 

ZONA DE CÀRREGA I DESCARREGA
La zona de càrrega i descàrrega es realitza davant de la porta principal del teatre en hora-
ris convinguts prèviament amb el personal del teatre. 

APARCAMENT
El teatre no disposa d’aparcament propi. Malgrat això, i per tal de oferir la màxima comodi-
tat a les companyies contractades, el teatre reservarà un espai d’aparcament per a 1 vehi-
cle ubicat a la plaça del Teatre. El teatre ofereix aquest servei en funció de la disponibilitat 
de l’espai. Si la companyia vol gaudir d’aquestes places reservades, cal que ho sol·liciti 
amb una antelació de 7 dies abans de la funció, enviant un correu electrònic a info@tea-
trelamassa.cat, amb el títol Sol·licitud d’aparcament Teatre La Massa. El teatre confirmarà 
la reserva per correu electrònic en un màxim d’un dia abans de la funció. 

El teatre no es fa responsable de qualsevol incidència que pugui afectar al vehicle de la 
companyia durant el període d’aparcament acordat.

ASPECTE TÈCNIC
Per tal de realitzar les proves acústiques i d’il·luminació, així com acordar els horaris i 
altres aspectes tècnics, caldrà contactar amb el tècnic responsable de les instal·lacions 
mitjançant info@teatrelamassa.cat. 

Si per raons visuals o escenogràfiques es requereix l’anul·lació d’algunes localitats, la 
companyia ho indicarà en la formalització del contracte i abans d’iniciar-se la venda d’en-
trades, especificant en un plànol el nombre i ubicacions d’aquestes localitats afectades. 
Per aquest motiu, són molt necessaris les visites tècniques i l’aprovació del rider en el 
moment de la formalització del contracte.

La companyia es compromet a adaptar la seva fitxa tècnica a les característiques tèc-
niques del teatre. Així mateix, la companyia enviarà a info@teatrelamassa.cat un plànol 
d’implantació de llums i d’escenografia per tal d’optimitzar-ne l’aplicació a l’espai.
Pel que fa als horaris de muntatge i desmuntatge, es negociarà de comú acord entre el 
tècnic responsable d’instal·lacions del Teatre La Massa i la persona assignada per la com-
panyia. I es procurarà respectar les torns i horaris habituals del personal tècnic del teatre.

En el cas que no ser possible definir la fitxa tècnica abans de la signatura del contracte, 
aquesta serà consensuada entre el tècnic responsable d’instal·lacions del Teatre La Massa 
i la persona responsable de la companyia. I se signarà a posteriori i amb la major brevetat 
possible per la presidència del Consorci.

MARXANDATGE
Si la companyia vol vendre marxandatge de l’espectacle programat, serà qui s’encarregui 
de proporcionar el personal i materials necessaris. 

L’espai disponible per a la venda de marxandatge és el vestíbul del teatre. I el personal 
tècnic indicarà la ubicació exacta i l’horari adient.

A canvi d’aquesta cessió, la companyia donarà al teatre 1 exemplar del producte en venda 
(CD, DVD, llibre, samarreta, etc.) per al seu arxiu. La companyia lliurarà aquest producte 
al tècnic responsable de les instal·lacions abans de l’inici de l’espectacle.

DRETS D’AUTOR
El teatre assumeix, per norma general, el pagament dels drets d’autors derivats de la pro-
gramació estable. Tanmateix, en les contractacions amb fórmula a taquilla la companyia 
liquidarà directament l’IVA i l’SGAE.

En el cas de tractar-se d’un espectacle amb el qual el teatre hagi col·laborat de manera 
especial (residència artística, col·laboració escenogràfica, enregistrament, etc.), i els drets 
d’autor registrats de l’espectacle siguin titularitat de la companyia o d’una persona mem-
bre d’ella, els titulars d’aquets drets hi renunciaran per a la funció o funcions acordades a 
realitzar en el La Massa Teatre.       
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39Logotip La Massa Teatre Targeta general
Tamany: 8,5 x 5,5 cm

Plaça del Teatre, 3 
08339 Vilassar de Dalt

T. 937 50 90 90

www.lamassateatre.cat

aliniat

Tipografia:  
Utopia Regular  8,5 punts

Tipografia: 
Circular Bold  9,5 punts

centratcentrat



40

Raul Solsona Vela
Tècnic auxiliar  
d’Instal·lacions Culturals
_

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 639 39 03 94
solsonavr@vilassardedalt.cat

www.lamassateatre.cat

Logotip La Massa Teatre Targeta personal
Tamany: 8,5 x 5,5 cm

Raul Solsona Vela
Tècnic auxiliar  
d’Instal·lacions Culturals
_

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 639 39 03 94
solsonavr@vilassardedalt.cat

www.lamassateatre.cat

Tipografia vermell corporatiu:  
Circular Bold  9 punts
Circular Book  9 punts  11 interlinia
Circular Book  9 punts  10 interlinia

Circular Bold  9 punts  16 interlinia

Utopia Regular  8 punts  10 interlinia

0,65centrat



41Logotip La Massa Teatre Tampó
Tamany:  5 x 6,6 cm

Plaça del Teatre, 3 
08339 Vilassar de Dalt

NIF  V 61812574

www.lamassateatre.cat

Plaça del Teatre, 3 
08339 Vilassar de Dalt

NIF  V 61812574

www.lamassateatre.cat



42Logotip La Massa Teatre Signatura de correus electrònics

Raul Solsona Vela
Tècnic auxiliar  
d’Instal·lacions Culturals
_

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 639 39 03 94
solsonavr@vilassardedalt.cat

www.lamassateatre.cat

Benvolgut amic/a,

Pius dere et re consequ assitas magnist ionsed ut eiurios sumquat atquiat etus, omnim que de-
bit ommolore omnis maximus experspe ped et quam fuga. Ulparum quate provid quam quatem 
et quo conse derumquis utem facias et et et mi, sedi, unt quae sim quas sant ra sa dignimpe 
volorerion plabo. Ut dolum rehenimint.

Ur andit exces il ime prehentorum eatetur aliquib usdaerferi con pre in eos simpore apis vendi-
ca boribus seditio ssimaion reic tem. Icate rem. Sam non sed quaerferum aut undel earum re 
ipsum aut adi nias aut officia is soluption repuda porest .

Salutacions,



43Logotip La Massa Teatre Cartells espectacles
Exemples





16.10.21 — 20 h 

Concert solidari  
de Vilassar de Dalt  
contra el càncer 
Barcelona Gay men’s chorus

Acte organitzat per Vilassar  
de Dalt contra el càncer





 30.10.21 — 18.30 h 

Mira Miró
 Companyia Baal Dansa











Logotip La Massa Teatre Cartells espectacles
Temporada 2022-23











57Logotip La Massa Teatre Programa de mà. Programació Temporada 21-22
Grapat. Tamany 12 x 18 cm. 

portadacontraportada



58Logotip La Massa Teatre Programa de mà. Programació Temporada 21-22
Grapat. Tamany 12 x 18 cm. 



59Logotip La Massa Teatre

portadacontraportada

Programa de mà. Especial La Massa Teatre
Grapat. Tamany 10,5 x 14,5 cm. 



60Logotip La Massa Teatre Programa de mà. Especial La Massa Teatre
Grapat. Tamany 10,5 x 14,5 cm. 

Rafael 
Guastavino



61Logotip La Massa Teatre Entrades versió 1
Tamany:  15x6 cm

Entrada

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt

www.lamassateatre.cat
Nº d’entrades Preu

Per a canvis o devolucions, 
consulti la pàgina web

Invitació

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt

www.lamassateatre.cat
Fila Llotja Seient

Per a canvis o devolucions, 
consulti la pàgina web

Zona Platea
Platea circular
Llotja
Llotja circular

Invitació

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt

www.lamassateatre.cat

Per a canvis o devolucions, 
consulti la pàgina web



62

Entrada

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt

www.lamassateatre.cat

Per a canvis o devolucions, 
consulti la pàgina web

Preu

Nº d’entrades

Invitació

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt

www.lamassateatre.cat

Per a canvis o devolucions, 
consulti la pàgina web

Invitació

Plaça del Teatre, 3
08339 Vilassar de Dalt

www.lamassateatre.cat

Per a canvis o devolucions, 
consulti la pàgina web

Zona Platea
Platea circular
Llotja
Llotja circular

Fila

Llotja

Seient

Logotip La Massa Teatre Entrades versió 2
Tamany:  15x6 cm



63Logotip La Massa Teatre Entrades versió online

000150342940000001 www.4tickets.es



000150342940000001 www.4tickets.es

29.09.21 — 21 h

A.K.A
Albert Salazar
Entrada general
Preu 5€
Zona Pati de Butaques
Fila 1  Butaca 12 
Localitzador 0000000

CIF Promotor: Consorci del Centre Cultural i Teatral La Massa V61812574
Data expedició: 30/07/2020 20:19h
Exempt d’IVA* (segons l’article 20, apartat u, núm 14, de la Llei 37/1992)
Condicions específiques: No s’admetran devolucions ni canvis de les entrades, excepte en cas de cancel·lació de l’espectacle. L’entrada és personal 
i intransferible. Per accedir al recinte caldrà exhibir l’entrada en bon estat per poder ser validada pel lector QR. L’organització podrà demanar també 
l’exhibició del seu passaport o DNI. L’assistència a l’espectacle suposa l’acceptació i respecte en tot moment de les instruccions donades per la 
megafonia així com pel personal encarregat de la gestió de l’espectacle i de seguretat. No es pot introduir en el recinte cap aliment, beguda o objecte 
que pugui afectar a la seguretat dels espectadors. No es permet tenir paraigües oberts durant l’espectacle. Es prega màxima puntualitat. El recinta 
obrirà 2h abans de l’hora d’inici de l’espectacle. Un cop començada l’actuació, no es permetrà l’accés al recinte. L’organització es reserva el dret 
de modificar o cancel·lar l’espectacle sense necessitat de previ avís. L’organització es reserva el dret de negar l’admissió. Queda prohibida qualsevol 
filmació, gravació, o reproducció a l’interior del recinte i de l’espectacle. Queda estrictament prohibit fumar, entrar cadires o tamborets i l’accés d’ani-
mals, llevat dels gossos pigall.

ESPECTACLES TARDOR - HIVERN 2021

20.05.21 — 21 h

Distans
29.09.21 — 21 h

Cúbit
08.08.21 — 21 h

Rebota rebota  
y en tu cara…

29.09.21 — 21 h

Mishima 
en concert

14.07.21 — 18 h

Laika



65La Massa Teatre

03 Aplicacions xarxes socials

Xarxes socials. Instagram 

Xarxes socials. Facebook

Xarxes socials. Twitter



66Logotip La Massa Teatre Xarxes socials
Instagram



67Logotip La Massa Teatre Xarxes socials
Facebook



68Logotip La Massa Teatre Xarxes socials
Twitter



69La Massa Teatre

04 Aplicacions marxandatge

Tote bag

Xapes

Llapis / bolígraf

Llibreta

Tassa

Roba pel personal 
Samarreta 
Samarreta / polo 
Dessuadora / polar

Indiana



70Tote Bag versió 1
Davant

Logotip La Massa Teatre



71Tote Bag versió 1
Darrera

Logotip La Massa Teatre

www.lamassateatre.cat



72Tote Bag versió 2
Davant

Logotip La Massa Teatre



73Tote Bag versió 2
Darrera

Logotip La Massa Teatre



74Tote Bag versió 3
Davant

Logotip La Massa Teatre



75Tote Bag versió 4
Davant

Logotip La Massa Teatre

“La música
no es troba

a les notes sinó
en el silenci
entre elles”

Wolfgang Amadeus Mozart



76Tote Bag versió 4
Darrera

Logotip La Massa Teatre



77Tote Bag versió 4
Davant

Logotip La Massa Teatre

“He disfrutat
molt amb aquesta

obra de teatre,
especialment

durant el descans”
Groucho Marx



78Tote Bag versió 4
Davant

Logotip La Massa Teatre

“Baila, baila
de otra manera

estaremos
perdidos”

Pina Bausch



79Tote Bag versió 4
Davant

Logotip La Massa Teatre

“Aquí yace Molière,
el rey de los actores.
En estos momentos

hace de muerto
y de verdad

que lo hace bien”
Molière



80Logotip La Massa Teatre Xapes versió 1



81Logotip La Massa Teatre Xapes versió 2



82Logotip La Massa Teatre Xapes versió 3



83Logotip La Massa Teatre Llapis i bolígraf



84Logotip La Massa Teatre Llapis i llibreta



85Logotip La Massa Teatre Llapis i llibreta



86Logotip La Massa Teatre Tassa



Logotip La Massa Teatre Samarreta
Davant

87



88Logotip La Massa Teatre Samarreta
Darrere

www.lamassateatre.cat



Logotip La Massa Teatre Samarreta / Polo 
Davant

89



90Logotip La Massa Teatre Samarreta / Polo 
Darrere

www.lamassateatre.cat



91Logotip La Massa Teatre Dessuadora / polar
Davant



92Logotip La Massa Teatre Dessuadora / polar
Darrera

www.lamassateatre.cat



93Logotip La Massa Teatre Indiana



94La Massa Teatre

05 Senyalització

Vinil porta teatre

Venecianes



95Logotip La Massa Teatre Vinil porta teatre



96Logotip La Massa Teatre Venecianes
Tamany 95 x 444 cm. 
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