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Facilita el desenvolupament 
de la cultura i la seva accessibilitat 

Millora la imatge de marca 
vinculat a un edifici 

emblemàtic i als seus valors 

Possibilita arribar a un públic 
nombrós i heterogeni

La Massa Teatre es va inaugurar al 1881 com al teatre públic de Vi-
lassar de Dalt. El va dissenyar el famós arquitecte Rafael Guastavino 
abans de marxar a Amèrica. És el teatre declarat BCIN (Bé cultural 
d’interès nacional) més antic de la província de Barcelona, després 
del Gran Teatre del Liceu. És un equipament cultural notable pel seu 
interès arquitectònic i historia. Destaca també per ser l’equipament 
cultural més monumental de Vilassar de Dalt i per ser el teatre amb 
més capacitat de tot el Baix Maresme amb 496 butaques.

Per què donar suport  
a La Massa Teatre?

Un teatre 
singular

El va dissenyar  
el famós arquitecte  
Rafael Guastavino  
abans de marxar  

a Amèrica
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La temporada escènica dura nou mesos, de setembre al maig de l’any 
següent. La programació és variada i pensada per a una diversitat de 
públics. La política artística que s’aplica a la programació persegueix els 
següents valors: 

IGUALTAT DE GÈNERE 

Una presència igualitària d’homes i dones en l’àmbit de la creació o 
autoria, en la direcció de l’espectacle i en la interpretació de l’obra. Vet-
llarem per un escenari lliure de discriminacions en gènere o sexes. 

IMPULS ALS/LES JOVES  
CREADORS/ES I INTÈRPRETS 

Obrim portes a les noves fornades en la creació i la interpretació 
perquè així recolzem el sector artístic i afavorim el desenvolupament 
cultural.

HETEROGÈNIA I EQUILIBRI
DE GÈNERES ESCÈNICS 

Les arts en viu són un conjunt molt ric de gèneres, estils, temes, for-
mats o tècniques. Exhibir aquesta pluralitat és una contribució al foment 
del coneixement, al respecte per la diversitat i a l’exploració de la inno-
vació. 

INCORPORACIÓ D’INNOVACIÓ
I MULTIDISCIPLINARIETAT 

El teatre tindrà sempre un peu posat en l’exploració artística i donarà 
cabuda a espectacles i activitats purament creatives. De manera que 
una part de la seva programació atendrà a la lliure creació i al desenvo-
lupament de l’Art.

QUALITAT ESCÈNICA 

La qualitat atrau espectadors, permet una millor experiència escènica 
i fomenta el desenvolupament cultural. Programem espectacles i activi-
tats qualitatius, i també oferim suport a aquelles companyies amateurs 
que vulguin programar al teatre.

COHERÈNCIA 
EN LA PROGRAMACIÓ 

La programació transmet una voluntat artística i un projecte escènic 
en absoluta consonància amb la missió i el posicionament del teatre. 

La temporada 
en xifres
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Trànsit a les xarxes socials

Procedència dels espectadors

 Vilassar de Dalt, 
Municipis del Baix Maresme 

i Barcelona

espectacles a l’any 
i creixent!

Mitjana 
d’espectacles

 30
espectadors 

a l’any

Nombre 
d’espectadors

 17.500

d’ocupació 
mitja anual

61%

seguidors a Twitter
756

seguidors a Facebook
2.055

Mitjana d’interaccions 
per cada publicació

545

Mitjana d’abast 
de les publicacions

2.000

Mitjana d’abast 
de les publicacions

4.200

La temporada 
en xifres
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Hi ha diverses modalitats i nivells de suport a La Massa Teatre:

MECENATGE

Destinat a particulars o entitats que desitgin estar associats de forma 
continuada amb La Massa Teatre i donar suport a la totalitat de la pro-
gramació.

PATROCINI

Destinat a empreses que desitgin contribuir a la programació de La 
Massa Teatre ja sigui de manera genèrica, per cicles d’espectacles, per 
gèneres escènics o per activitats/espectacles concrets.

COL·LABORACIÓ

Destinat a particulars o entitats que desitgin donar suport a la progra-
mació de La Massa Teatre, ja sigui per cicles d’espectacles, per gèneres 
escènics o grups d’espectacles.

APORTACIÓ

Destinat a particulars o entitats que desitgin participar de forma es-
pecífica amb La Massa Teatre en el patrocini d’un espectacle concret.

Gràcies al vostre suport podem impulsar la programació artística, els 
serveis, així com els projectes i la formació teatral. 

Com donar  
el teu suport?
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En funció del nivell de suport les contraprestacions que ofereix 
La Massa Teatre poden ser:

CONTRAPRESTACIONS

Regal d’entrades  
per als espectacles  
de la temporada

Regal de productes  
de marxandatge

Enviament mensual  
de la programació

Logotip al cartell  
de l’espectacle

Atenció exclusiva  
en la adquisició i  
gestió de les localitats

Descomptes especials 
per als treballadors o 
membres de l’entitat  
o empresa

Logotip a la lona  
mensual

Logotip a les inser- 
cions publicitàries 
en revistes

Logotip en les  
publicacions al web  
i/o xarxes socials  
del teatre

APORTACIÓ

•
(4 entrades)

•

•

•

PATROCINI

•
(fins a 6 entrades)

•

•

•

•

•

•

•

•

COL·LABORACIÓ

•
(fins a 6 entrades)

•

•

•

•

•

•

•

•

MECENATGE

•
(18 entrades)

•

•

•

•

•

•

•

•

Constraprestacions 
per donar suport
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MÉS INFORMACIÓ

Per ampliar la informació sobre els diferents nivells de mecenatge, 
podeu fer-ho a través del telèfon 667 18 22 53 o a través del correu 
administració@lamassateatre.cat

@lamassateatre

Plaça del Teatre, 3 
08339 Vilassar de Dalt
T. 937 50 90 90

www.lamassateatre.cat

CONTRAPRESTACIONS

Logotip projectat  
al teló abans  
de la funció 

Visita privada a  
La Massa Teatre 

Preus especials en 
el lloguer del teatre

Invitació a funcions 
singulars (Escenari 
Secret)

APORTACIÓ PATROCINI

•
(segons aportació)

•
(segons aportació)

•
(segons aportació)

•
(fins a 4 invitacions)

COL·LABORACIÓ

•
(segons aportació)

•

•

•
(4 invitacions)

MECENATGE

•

•

•

•
(6 invitacions)


