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INFORMACIÓ GENERAL I RECORDATORIS 

Benvolgudes i benvolguts, us volem fer un petit recordatori de la dinámica de funcionament 

de la Gala perquè, entre totes i tots, puguem gaudir d’una Gala propera, dinàmica i 

respectuosa. Estem convençuts i convençudes que aquesta Gala Solidària será un 

extraordinari espai de trobada, de convivència i d’intercanvi en que tothom gaudirem de la 

DANSA com a eix vertebrador que ens apropa i ens mou.  

Us preguem que el compartiu amb les famílies de l’escola i el vostre alumnat. 

1. REBUDA ESCOLES: La rebuda de  les escoles es farà al vestíbul, després passarem al 
Pati del Diamant on es farà una foto de grup. Tot seguit hi haurà una breu explicació del 
funcionament de la Gala i després es farà l’assaig de la desfilada per escoles i de la 
salutació final. 

2. ACREDITACIONS: Tant pel professorat com per l’alumnat, les acreditacions són 
imprescindibles per accedir als vestidors, a l’escenari, al pati de butaques i a qualsevol altre 
espai del Teatre. 

3. ENTRADES  

o Les entrades es compren a TICKETEA.  NO són numerades 

o Quan compreu les entrades heu de posar el vostre nom, cognoms, correu electrònic i 

el nom de l’escola de dansa. 

o Caldrà portar el comprovant de la compra de les entrades i bescanviar-lo a la taquilla 

per les polseres el mateix dia de la Gala. 

o El professorat no caldrà que compri les entrades, però si vol podrà comprar FILA ZERO, 

aportant els 10 euros per l’OBRA SOCIAL de Sant Joan de Deu. 

o LES/ELS PARTICIPANTS PODRAN ACCEDIR AL PATI DE BUTAQUES QUAN NO 

BALLIN EN EL SEU BLOC, I SEMPRE QUE L’AFORAMENT HO PERMETI. 

o Segons la nova normativa de la llei d'espectacles, en cap moment es podrà deixar 

passar al pati de butaques a ningú si no hi ha cap butaca buida. Per aquest motiu tots 

els assistents hauran d'ocupar sempre una butaca. 

o La possessió d'una entrada, en alguns moments de màxima afluència, no 

garanteix la disposició d'una butaca. 

o En cap cas es podran guardar butaques amb jaquetes ni altres objectes personals. 
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4. ACCÈS AL TEATRE 

o Per accedir al Teatre caldrà mostrar al personal de l’Organització la polsera 

corresponent. 

o Hi ha dos accesos: el principal, a la part anterior del pati de butaques, per on es podrá 

sortir i entrar a l’intermedi, quan finalitzi el bloc I; i el secundari, a la part posterior del pati 

de butaques, que es podrá utilizar en casos excepcionals i per FORÇA MAJOR. 

o Cal seguir SEMPRE les indicacions del personal de l’Organització. 

5. ORDRE i RESPECTE 

o Un cop s’iniciï la Gala no es podrà  ni entrar ni sortir de la sala. En casos de força major 

es farà per la porta posterior del pati de butaques. 

o Es prega el màxim ordre i silenci en els vestuaris, passadissos i vestíbul del Teatre per a 

un millor funcionament de la GALA. 

o Està totalment prohibit entrar menjar i beguda al pati de butaques.  

o Caldrà seguir SEMPRE les indicacions de l’equip de treball de l’organització. 

6. FOTOGRAFIES 

o Està prohibit fer fotografies amb flaix. Compte amb els mòbils!!! Els seus flaixos poden 

ser tant molestos com els de les càmeres. 

7.VESTIDORS 
 
o Els vestidors estaran distribuïts per escoles 

o Preguem que no deixeu pertinences personals ni objectes de valor en ells.  El CC Mercè 

Rodoreda compta amb servei de guixetes per desar les vostres pertinences. 

 8. MÚSIQUES 

o Us recomanem que el dia de la GALA porteu un CD de seguretat amb la música 
amb els tracks degudament identificats.  
o Cal que aquest CD el tingui a mà el professorat, o l’alumnat en el cas de que siguin 
grans, per si hi ha alguna incidència. A prop de l’escenari. 
o No s’admetrà cap format que no sigui un CD.  

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!! 
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