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de dilluns a dijous de 8 a 2 i de 4 a 6
i divendres de 8 a 2

www.clubdelsubscriptor.cat / club@elpuntavui.cat

902 22 10 10
DEL SUBSCRIPTOR D’ELPUNTAVUI
EL CLUB

i també: atencioclient@elpuntavui.catAtenció al client 902 45 60 00

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

801175-1106093w

902 22 10 10

Cal trucar per fer la reserva Directament 
amb la targeta
de subscriptor

OFERTA 2x1 
Preu del tiquet: 22,30 euros (tiquets d’anada i tornada)

CREMALLERA 

Vall de Núria
La bellesa i l’espectacularitat del paisatge que travessa el cremallera de Núria

són potser les característiques més remarcables d’aquest tren, 
l’únic mitjà de transport mecànic amb què podem accedir a la vall de Núria

LLOC: Estació de Ribes-Vila (plaça de l’Estació de Ribes de Freser)
DIES: Vàlid fins a l’1 de novembre del 2015

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 23 euros 

Camp Nou Experience Tour & Museu

Descobreix l’emoció que es viu al Camp Nou amb el Tour recorrent els racons més
emblemàtics de l’Estadi, el Museu, l’Espai Messi i la Zona Multimèdia

LLOC: Camp Nou (av. de Joan XXIII, de Barcelona, accés recinte n. 9)
DIA I HORA: Consulteu horaris a www.fcbarcelona.cat

MUSEU

OFERTA 
1 entrada gratuïta per targeta

MUSEUS

Museu del Mar

LLOC: Passeig Camprodon i Arrieta, 1-2 de Lloret de Mar
HORARIS: Consulteu-los a www.lloretdemar.cat

OFERTA LIMITADA PVP: 35 euros
Oferta subscriptors: 17,50 euros. Despeses d’enviament: 3 euros                                     

REGALS

Joies My Land Love  
Peça i tanca de plata de llei

OFERTA 2x1 IL·LIMITADA 
Preu de l’entrada: 3 euros. Reserves: 97 343 80 06

VISITES GUIADES

Monestir de les Avellanes

LLOC: Ctra. C-12, km 181 d’Os de Balaguer (Noguera). DIES I HORARIS: Dissabtes, a les 5
de la tarda (hivern) i a les 6 (a partir del canvi d’hora, primavera-estiu-tardor), i diumenges, a
2/4 de 12 del migdia. Tots els caps de setmana excepte Setmana Santa i Nadal.

OFERTA EXCLUSIVA PER A SUBSCRIPTORS DEL DIARI
Preu: 8 euros
Per a més informació: www.clubdelsubscriptor.cat 

JOCS

Baralla castellera

OFERTA PER A SUBSCRIPTORS
Preu: 8 euros (PVP 11 euros)

JOCS

Un joc rodó
Rodola amb les bales

de Catalunya i tradicions

Quinze anys després de la
reobertura, els nous ges-
tors del Gran Teatre del Li-
ceu aposten per aconse-
guir nous públics i recupe-
rar antics abonats amb la
implantació de noves mo-
dalitats d’abonaments i lo-
calitats, després de canvi-
ar la zonificació del teatre i
les tarifes per a la tempo-
rada 2015/2016.

El director general del
teatre, Roger Guasch,
acompanyat pel director
del departament de màr-
queting, Agustí Filomeno,
va presentar ahir un siste-
ma que “suposa un canvi
en profunditat”, fent pre-
valer la política d’abona-
ments i de nous abonats
com a elements clau del fu-
tur. Després d’estudiar
una vintena d’importants
teatres operístics de tot el
món, el Liceu ha realitzat
una anàlisi individualitza-
da de cada butaca (n’hi ha
més de dues mil) tenint en
compte aspectes com ara
la visibilitat, cosa que ha
suposat que es passi de
vuit zones a nou i es “faci
una retarificació comple-

ta del teatre”. El canvi
afecta especialment la pla-
tea, que passa d’una única
zona a tres, amb preus di-
ferents en funció de la pro-
ximitat o visibilitat res-
pecte a l’escenari.

Una altra de les nove-
tats és que s’incrementa
el nombre d’espectacles
inclosos en abonament,
davant les reiterades de-
mandes dels espectadors.
Un dels eixos bàsics de la
nova programació serà
l’abonament a la carta,
una modalitat d’abona-
ment flexible a partir de
cinc funcions perquè el
públic del Liceu pugui es-

collir lliurement els es-
pectacles que li interes-
sen a principi de tempora-
da amb un descompte de
fins a un 12% sobre el
preu de les entrades.

D’altra banda, es man-
tenen les tres catego-
ries tradicionals d’abona-
ments fixos: els de tempo-
rada (onze funcions), amb
un 4% de descompte sobre
el preu unitari de les en-
trades; reduïts (cinc fun-
cions), amb un descompte
d’un 2%, i populars (4 fun-
cions), amb un descompte
d’un 15%. També en la no-
va temporada es vol pre-
miar la fidelitat dels abo-
nats, amb la qual cosa, se-
gons l’antiguitat, gaudi-
ran de descomptes d’entre
un 8 i un 20%.

El dia 1 de setembre, a
més, entra en servei l’ano-
menada butaca lliure, se-
guint l’exemple del Barça,
fet que suposa que els abo-
nats de butaca fixa poden
alliberar el seient, recupe-
rant la meitat de l’import i
possibilitant que altres
persones gaudeixin de la
funció. La nova tarificació,
però, encarirà la compra
d’entrades individuals una
mitjana d’un 12,8%. ■

‘Butaca lliure’,
ara al Liceu
Redacció
BARCELONA

El teatre, com ja fa el Barça, permetrà
als abonats ‘alliberar’ els seus seients

El Teatre del Liceu, en una jornada de portes obertes. La platea es dividirà en tres zones amb
preus diferents en funció de la proximitat o visibilitat respecte a l’escenari ■ Q. PUIG

El Liceu crea un
‘abonament a
la carta’, però
encareix el preu
de les entrades
individuals


