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Nota de premsa                            

Comunicació 
Centre Cultural Unnim 

 
Els monòlegs de Txabi Franquesa i Manu Badenes a 
l’existós “Divendres de comèdia” del Centre Cultural 
Unnim  
 
Després de l’aclamat Dani Rovira, tornen els monòlegs al Centre Cultural 
Unnim de Terrassa el proper divendres 9 de març a les 21h 
 
Amb la voluntat d’obrir el Centre Cultural Unnim a nous públics, la temporada 2012 ha 
iniciat un nou cicle d’espectacles: els “Divendres de comèdia” amb humoristes del 
conegut programa de televisió ”El club de la comedia”. 
 
El cicle es va iniciar el mes de febrer amb el còmic Dani Rovira, amb un aclaparador 
èxit de públic, que va omplir les 733 localitats de què disposa l’auditori, i continua 
aquest divendres dia 9 de març a les 21h amb els dos grans còmics: Txabi Franquesa 
i Manu Badenes. 
 
Txabi Franquesa “Parlant amb Franquesa” 
 
Franquesa presenta el monòleg “Parlant amb Franquesa”. L’humorista s’autodefineix 
com un artista alternatiu, presentador, director, reporter, monologuista, animador i 
còmic, i és conegut pels seus treballs a la “Paramount Comedy”, “Caiga Quien Caiga” i 
“Malas Compañías” entre d’altres.  
 
Manu Badenes “Manulogías” 
 
Còmic al més pur estil “Saturday Night”, Badenes es defineix com a actor, guionista, 
dibuixant i escriptor. Per desenvolupar els seus monòlegs s’inspira en les situacions 
quotidianes que tots patim cada dia, i que ell posa al servei de l’humor. Les seves 
enèrgiques representacions, vénen servides amb bones dosis d’enginy, d’astúcia i 
d’eloqüència. 
 
La temporada de monòlegs del Centre Cultural Unnim 
 
Completen la temporada de monòlegs, Sergio “El Monaguillo” i Tomás García, el 
divendres 20 d’abril, i Dani Pérez, el divendres 18 de maig, sempre a les 21 h. Cada 
sessió té un preu de 15€ per persona. 
 
 
Les dades 
 
Monòlegs: Txabi Franquesa i Manu Badenes 
Data: Divendres, 9 de març de 2012  
Hora: 21 h 
Lloc: Centre Cultural Unnim, Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Preu: 15 euros 
Més informació i venda d’entrades: www.fundacioct.es i www.unnimentrades.cat 
 

http://www.fundacioct.es/
http://www.unnimentrades.cat/

