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NORMATIVA COVID – TEATRE L’ATENEU DE CELRÀ 
 
El Teatre l’Ateneu de Celrà, com a equipament integrat a la xarxa SPEEM, segueix les 
directrius marcades al Pla de Represa del Sector Cultural. Arts escèniques i musicals, aprovat 
pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmisibles 
emergents amb potencial al risc, en data 3 de juliol de 2020. 
 
Les informacions i mesures que recull aquest document són vàlides a la data de la seva 
redacció, però l’evolució de la pandèmia i de les decisions dels governs per fer-hi front poden 
variar segons l’evolució de la pandèmia i de les noves normes que pugins sorgir.  
 

Et detallem el protocol que segueix el Teatre l’Ateneu de Celrà pel que fa a les mesures de 
prevenció sanitària amb motiu de la COVID19 segons la normativa vigent, així com les 
mesures individuals que cal que tot espectador prengui durant la celebració dels espectacles. 

 

- La taquilla s’obrirà 1 hora abans de l’inici de cada funció.  
- Es recomana comprar les entrades anticipades a través de la web 

www.ateneu.celra.cat. Si ja tens la teva entrada, cal que arribis al teatre amb un mínim 
de 15 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonda.  

- Si no tens entrada o has d’acreditar algun descompte a taquilla, cal que arribis al 
teatre amb un mínim de 30 minuts d’antelació. La taquilla es tancarà 15 minuts abans 
de l’inici de l’espectacle per evitar aglomeracions.  

- Les entrades són numerades i es poden comprar per unitats familiars o grups de 
convivència, sense superar el límit de 10 persones. Es garanteix la distància de 
seguretat d’1’5 m entre unitats de convivència.  

- Les funcions comencen puntualment i un cop iniciada no es pot accedir a la sala.  
- L’ús de mascareta és obligatòria en tot el recinte. 
- Realitzem una desinfecció diària de tots els espais. 
- A l’entrada hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.  
- No podem facilitar programes de mà ni fulls informatius pels espectadors. Per aquest 

motiu hem habilitat cartelleres i codis QR des d’on es pot accedir a la informació . 
- Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar el contacte amb paper.  
- No es pot accedir al Teatre si tens símptomes de COVID-19 o has estat en contacte 

amb algú diagnosticat del virus.  
- Si has adquirit l’entrada i no pots venir per símptomes de la COVID-19, et facilitem la 

devolució de les entrades (sempre que s’acrediti aquesta causa excepcional) 
- En cas que el teatre hagi de suspendre alguna actuació per ordre governamental, 

farem la devolució de les entrades en els quinze dies següent a la data de la funció 
suspesa, pel mateix mitjà en què es van adquirir.   

 

 
 
 
 
 
 


