DESCOMPTES I
AVANTATGES

TEATRES
ALMAZEN
els mateixos descomptes que els seus socis
Entrades anticipades: imprescindible reservar amb antelació a
reservas@almazen.net o al tlf. 664277579 (indicant que teniu el
carnet ACET i ensenyant-lo a taquilla).

LA PUNTUAL
1 euro de descompte sobre el preu de l’entrada (màxim de
compra de 4 entrades per carnet).
LA VILELLA
Primera entrada (inclou carnet de soci) a 10€, la resta de
funcions a 6€.

ANTIC TEATRE
- Espectacles a 12€ (taquilla). Amb carnet ACET: 10€.
- Espectacles a 10€ (anticipada). Amb carnet ACET: 8€ (fent la

MERCAT DE LES FLORS
Promocions puntuals que anirem anunciant en la nostra web.
Estigues al cas!

reserva a comunicació@anticteatre.com, indicant que sou de l’ACET i
presentant el carnet a taquilla).

LA SECA/ESPAI BROSSA
50% de descompte en la compra de l’entrada d’espectacles de
la seva programació regular.

ATENEU DE CELRÀ
50% de descompte del 50%. Reserves a la web del teatre (cal
escollir l’opció Descomptes ACET). 1 entrada per comanda.
Us heu d’acreditar en el moment de recollir l’entrada a taquilla.

NAU IVANOW
50% de descompte en la compra de l’entrada d’espectacles de
la seva programació regular.

EL MALDÀ
Entrades al 50%

PORTA 4
25% de descompte en la compra de l'entrada d'espectacles de
la seva programació regular

ESCENARIS. TEATRE AL GIRONÈS
50% de descompte (exceptuant els espectacles infantils).
2 opcions per adquirir les entrades:
• Anticipades: a l’Ajuntament de la localitat on es representa
l’obra.
• El dia de la representació a taquilla del teatre.

SALA ATRIUM
50% en tots els espectacles (subjecte a aforament de la sala i
compra en taquilla).
SALA BECKETT
20% de descompte en espectacles de la programació regular.
Compra a taquilla ensenyant el carnet o fent la reserva
d'entrades al correu: reserves@salabeckett.cat, indicant que sou
de l'ACET i presentant el carnet a taquilla.

GRUP FOCUS (TEATRE ROMEA, LA VILLAROEL, TEATRE GOYA,
TEATRE CONDAL, TEATRO LA LATINA)
Descomptes diversos en els espectacles en cartellera.
S’accedeix als descomptes a través de la web de promentrada.
Dades d’accés: usuari (acet) – contrasenya (acet1020).
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TEATRES
SALA LA PLANETA
Entrades a 8€ en tots els espectacles (exceptuant els
espectacles infantils).
2 opcions per adquirir les entrades :
• El mateix dia a la taquilla de la Planeta (obre 1 hora abans
de la funció).
• Comprant-les amb antelació a les taquilles del Teatre
Municipal i l’Auditori de Girona.

TEATRE DE BESCANÓ
50% en tots els espectacles (exceptuant els espectacles
infantils i els espectacles que no programa directament el
teatre). Les entrades només es poden adquirir a les taquilles
del teatre (obre 1 hora abans de la funció).
TEATRE DEL RAVAL
25% de descompte per al titular i acompanyant, en els
espectacles per adults. La compra de les entrades serà a taquilla
30 minuts abans de l’inici de la funció, sense reserva prèvia,
ensenyant el carnet ACET i sempre i quan hi hagi disponibilitat
d’aforament a la sala.

SAT! SANT ANDREU TEATRE
50% de descompte en la programació de dansa per adults.
Compra a taquilla. Per compra online es facilitarà un codi de
descompte via facebook o sinó demaneu-nos-el per correu!.

TEATRE DE SALT
50% en tots els espectacles (exceptuant els espectacles infantils
i els no professionals). 2 opcions per adquirir les entrades:
• El mateix dia (obre 2 hores abans de la funció).
• Per telèfon: de dilluns a divendres de 10 a 14 h. (972402004).

TEATRE ALMERIA
50% de descompte en la compra de l’entrada d’espectacles de
la seva programació regular.
TEATRENEU
En la compra d’una entrada te’n regalen una altra (2x1).

TEATRE LLIURE
15% de descompte d'estudiant en compra avançada i
descompte del 50% per a grups de 15 o més persones (contacte
a través del correu acet@escolesteatre.org).

TEATRE ATENEU DE CELRÀ
Descompte del 50% en la majoria d’espectacles. Reserves al
web del teatre (cal anar a Anticipada i, si l’espectacle té
descompte, escollir l’opció Descomptes ACET i El Galliner). 1
entrada per comanda. Recollida a la taquilla el dia de la funció.

TEATRE TANTARANTANA
50% de descompte en la compra de l’entrada d’espectacles de
la seva programació regular.

TEATRE GAUDÍ
50% de descompte en la compra de l’entrada d’espectacles de
la seva programació regular.

VERSUS TEATRE
50% de descompte en la compra de l’entrada d’espectacles de
la seva programació regular.
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FORMACIÓ
ESCOLES ACET
Els alumnes d’una escola de l’ACET interessats en realitzar un
curs monogràfic i/o intensiu en una altra escola de l’ACET
comptaran amb el mateix descompte que l’escola que
organitza el curs apliqui als alumnes del seu centre.
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONAL S DEL CIRC DE CATALUNYA –
APCC
Els alumnes d’una escola de l’ACET que vulguin realitzar un curs
organitzat per l’APCC comptaran amb un descompte del 10%
sobre el preu del curs.
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PROFESSIONALS
JORDI BOIXAREU – JOBOPA
20% sobre tarifes normals
Fotografia
Contacte: tel.: +34 639198472 - jordi@jobopa.com

CE.RE.MA SPORT
Tarifa ACET: 40€ (preu normal: 60€)
Centre de recuperació i massatge. Tècniques: quiromassatge,
quiropràxia, neuropatia, osteopatia, homeopatia. Tractaments:
lesions esportives, de columna, artrosis, lumbàlgia, ciàtica,
torticolis, massatge en general.
Tel. 934213997 - cerema@cerema.e.telefonica.net
Rambla Badal, 47 entresol 2 esquerra (Barcelona).

JUAN ZAPATA – FOTOGRAFIA I VÍDEO
20% sobre tarifes normals.
Pressupostos sense compromís. Contacta al correu:
nibobichi@gmail.com

MASSATGE SHIATSU
Tarifa ACET: 35€ (preu normal: 50€)
Massatge terapèutic practicat al Japó que té com a objectiu
restablir l'equilibri energètic del pacient. Massatge físic molt
adequat per solucionar dolors muscular i articulars, utilitza
també el sistema de meridians de la medicina xinesa, cosa que
el fa molt apte per a tractar problemes emocionals (estres,
ansietat, tristesa, por.. etc.).
Contacte: http://www.shiatsuacasa.com/

ROSA LLADÓ – SALON DE THÉ
20% sobre tarifes normals
Disseny editorial i gràfic. Disseny d'imatge, cartells, opuscles,
publicacions i llibres.
Contacte: rosa@salondethe.net
MERMELADA PRODUCCIONS
10% sobre tarifes
• Videobook de 2 a 4 min. amb la millor selecció del teu
treball (Videobook). Selecció de les teves escenes més
destacades (Escenes). Pugem el teu videobook a Vimeo. Et
creem el teu canal propi a Vimeo amb tot el teu material.
• Et gravem en un matí o una tarda (4h de filmació) tot el
material que necessitis per a completar el teu videbook.
Tel.: +34 930 046 374 – info@mermeladaproducciones.com

COACHING PERSONAL I PROFESSIONAL
Accions per avançar. Maria Fontal
Primera consulta gratuïta. Preus especials.
En què et pot ajudar el Coaching?
A liderar la teva vida professional, emprendre un nou projecte
o descobrir quina és la teva vocació. A millorar la comunicació
amb els altres, aprendre a superar obstacles i ser proactiu o
sentir-se bé amb un mateix.
Tel. 679 64 08 16 - mariafontal@coachingprofesional.net
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PROFESSIONALS
SALON GASPAR GARRE
25% descompte en tots els serveis de perruqueria
Consell de Cent 258, Barcelona
Tel: 93 162 15 54 - info@salongaspargarre.com
PASSA PEL CAMERINO
10% sobre tarifes (*)
Vestuari, escenografia, atrezzo, maquillatge, perruques.
*Als docents acreditats consultar descomptes especials.
Tel.: 932 840 266 - info@passapelcamerino.com
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