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1. Gratuïtat de les entrades pels grups atesos des de Benestar Social  

 
La Regidoria de Cultura oferirà 10 entrades gratuïtes a la Regidoria de Benestar Social, per a 

qualsevol funció dels espectacles que se celebrin al Teatre Xesc Forteza o al Teatre Municipal 

del Passeig Mallorca.  

 

Els professionals que facin feina amb els diferents grups s’hauran de posar en contacte amb els 

encarregats dels Teatres, com a mínim dos dies abans de la funció. S’enviarà un llistat per 

correu electrònic amb el nom de les persones que hi assistiran i el nom del professional 

responsable i del centre de Serveis Socials que ha fet la petició. 

 

La reserva d’entrades es farà per rigorós ordre de sol·licitud fins que s’ocupin les 10 entrades 

ofertades per a cada funció de l’ espectacle de pagament.  

 

 
2. 50% de subvenció de les entrades per a joves.  

 
L’Ajuntament de Palma subvencionarà el 50% del cost de les entrades per als joves de entre 15 

i 25 anys per a qualsevol dels espectacles de pagament que se celebrin als teatres municipals 

sense límit de places.  

 

Per fer-se efectiu aquest descompte bastarà que es presentin a les taquilles del teatre amb el 

seu document d’identitat.  

 
 

3. 50% de subvenció de les entrades per a la tercera edat 

 
L’Ajuntament de Palma subvencionarà el 50% del cost de les entrades per a les persones que 

tinguin 65 anys o més.  

 

Per fer-se efectiu aquest descompte bastarà que es presentin a les taquilles del teatre amb el 

seu document d’identitat.  

 

 

4. 50% de subvenció de les entrades per a alumnes de teatre de 
l’ESADIB  

 
L’Ajuntament de Palma subvencionarà el 50% del cost de les entrades als alumnes de l’Escola 

Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.  

 

Aquests alumnes hauran de presentar el carnet de l’ESADIB a taquilla per tal que se’ls faci el 

descompte. 

 

 

5. 50% de subvenció de les entrades per als membres de l’Associació 
d’Actors i actrius de les Illes Balears. 

 
L’Ajuntament de Palma subvencionarà el 50% del cost de les entrades als membres de 

l’Associació d’Actors i Actrius de les Illes Balears. 

 

Les persones que vulguin beneficiar-se d’aquest descompte hauran de presentar el carnet de 

l’associació a la taquilla dels  teatres municipals. 
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6. 50% de subvenció de les entrades per als membres de l’Associació 
d’espectadors del Teatre de Mar 

 
L’Ajuntament de Palma subvencionarà el 50% del cost de les entrades als membres de 

l’Associació d’espectadors del Teatre del Mar.  

 

Aquestes persones hauran de presentar el carnet de l’Associació a taquilla per tal que se’ls faci 

el descompte. 

 
 

7.  Una entrada per a cada alumne de l’Escola Municipal de Teatre 
 

Els alumnes de l’Escola Municipal de Teatre podran gaudir d’una entrada per a qualsevol 

espectacle que es realitzi als teatres municipals, sempre i quan ho comuniquin al Teatre 

pertinent almenys dos dies abans de la funció.  

 

Per beneficiar-se d’aquest descompte hauran de presentar el carnet d’alumne de l’escola. 

 
 

8. Suport al voluntariat 
 
Els joves de entre 16 a 25 anys inscrits al programa de voluntariat d’acompanyament a gent 

gran a espectacles musicals i teatrals de l’Agència del voluntariat de l’Ajuntament de Palma, 

tindrà gratuïtat en l’entrada quan realitzi la funció d’aquest programa. La persona major que 

vagi amb el jove pagarà un 50% del cost de l’entrada.  

 

L’Agència del voluntariat serà l’encarregada d’informar als teatres de les persones que aniran 

als teatres acollint-se a aquest programa.  

 
 

9. Suport a les famílies 
 
Els nins i nines de 0 a 14 anys que assisteixin acompanyats dels seus pares o altres adults als 

espectacles infantils programats als Teatres municipals, comptaran amb un descompte del 50% 

del preu de l’entrada.  

 
 

10. Suport als grups 
 
Les reserves d’entrades per grups, formats per 7 o més persones, comptaran amb un 

descompte per a cada un d’ells del 25%.  

 
 

Nota: 
 
Els descomptes no són acumulables. En cas de reunir els requisits per optar a diferents 

descomptes s’aplicarà el més favorable per a l’espectador.  

 

 
* Telèfons per a informació i reserves d’entrades dels teatres: 

971710986 – 971710882 - 971720135  


