
PLA D'ACTUACIÓ PER A USUARIS DEL TEATRE DE CAPDEPERA

Donada la situació d’alarma sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, el Teatre de 
Capdepera ha elaborat unes normes d’obligat seguiment per al públic assistent als nostres 
espectacles. 

- Si no us trobau bé de salut no podeu accedir al Teatre. Davant d’aquesta situació, apel·lam a la 
responsabilitat personal de cada espectador, que ha de ser conscient de la situació 
d’excepcionalitat en la qual ens trobam.

- És imprescindible l’ús de mascareta durant tot el temps que romangueu a les instal·lacions del 
Teatre de Capdepera.

- Disposareu d’estores desinfectants a l’entrada.

- Disposau de gel desinfectant al rebedor del Teatre de Capdepera i a cada planta. És obligatori 
desinfectar-vos les mans abans de seure a la vostra localitat.

- Manteniu la distància de seguretat d’1,5 metres tant a l’exterior com a l’hora d’accedir al teatre, 
als passadissos, sales i espais comuns.

- S'ha d'evitar tocar superfícies comunes: poms de portes, arrambadors...

- Només en cas estrictament necessari s'ha de fer ús de l'ascensor.

- El teatre s’obrirà 30 minuts abans de l’inici dels espectacles, per facilitar que els accessos a les 
sales es puguin de fer de forma gradual.

- Recomanam comprar les entrades amb antelació.

- L’accés al Teatre de Capdepera es farà esglaonat i per llocs diferents segons la localitat. Les 
persones amb entrades a les files de la A a la K hi han d’entrar per la part de baix. Les persones 
amb localitats a les files L, M i N han d’entrar per les escales.

- Es procurarà distribuir el públic de manera que hi hagi el màxim de distància entre grups 
convivents. El públic assistent accepta i ha de col·laborar en les possibles redistribucions dels 
seients.



- Els programes de mà es digitalitzaran, ja que eliminam els fulls de paper. Hi podreu accedir amb 
el mòbil a través d’un codi QR.

- No es podrà romandre en zones comunes. Pregam que una vegada hàgiu entrat al recinte us 
dirigiu directament al vostre seient. En cap cas no us podeu canviar de seient; si teniu algun 
problema amb la vostra localitat, consultau amb el personal de sala.

- Es procurarà no fer descansos. Si heu d’usar els banys, aquests disposaran de gel desinfectant, 
sabó i altres mesures d’higiene extra.

- El Teatre de Capdepera augmentarà els protocols de neteja, abans i després de cada espectacle, 
desinfectant tots els espais.

- Heu de seguir en tot moment les indicacions del personal del Teatre de Capdepera. La vostra 
seguretat és la nostra prioritat.

- La sortida del Teatre de Capdepera serà també esglaonada. Per això heu de seguir les indicacions 
del personal de sala. 

- L’aforament de la sala no podrà superar el 50% amb seients preassignats, deixant distància entre 
les unitats familiars. Es podrà reubicar el públic per tal de generar més espai entre els assistents.

- No es permet ni menjar ni beure en cap espai del Teatre.

Gràcies per la vostra col·laboració. Treballam per fer del Teatre de Capdepera un
#teatresegur

Normativa vigent:

BOIB 149, de 28 d’agost de 2020: 6. Condicions en què s'ha de desenvolupar l'activitat a cinemes, teatres, auditoris, circs 
de carpa i espais similars, així com a recintes a l'aire lliure i a altres locals i establiments destinats a espectacles públics i 
activitats recreatives

BOIB 123, de 13 /07/2020. Resolució de la Consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen 
mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la Crisi Sanitària 
Ocasionada per la COVID- 19 una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. Aprovat 
per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020. 

BOIB 20/06/2020. Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s'aprova el Pla de Mesures Excepcionals 
de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID19 una vegada superada la 
fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. 

BOIB 154 de 07/09/2020. Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020, pel qual s’habilita la consellera de Salut 
i Consum per a l’adopció de mesures temporals i excepcionals per a la contenció de la COVID 19 en determinades àrees 
geogràfiques. 

Guía Buenas Prácticas para el reinicio de la actividad escénica y musical en España. Ministerio de Cultura y Deportes. 


