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L'Auditori s'adhereix al Bo Cultural Jove que ofereix als joves 
una ajuda de 400€ per invertir en cultura 
 
Els adolescents que en 2022 van arribar a la majoria d'edat poden comprar amb el bo tots 
els espectacles de la nostra programació 
 
Els esperen al nostre teatre cares conegudes com Omar Ayuso, Toni Acosta, Luís Zahera, 
musicals com ABBA The New Experience o Recordando Grease, entre d'altres 
 
 

El Bo Cultural Jove es va estrenar el 2022 amb aquelles persones nascudes el 2004, i va ser 

sol·licitat per un 57,6 % d'aquesta població d'entre els prop de 500.000 joves de tot Espanya que 

van tenir la possibilitat de beneficiar-se d'aquesta ajuda de 400€. per invertir en cultura. És 

aquest col·lectiu que en 2022 va complir els 18 anys, qui pot adquirir qualsevol dels espectacles 

que tenim en programació gràcies a que L´Auditori de Cornellà ha aconseguit la seva adhesió al 

programa. Quan s’obri la convocatòria 2023, aquells joves que arribin a la majoria d’edat aquest 

any, també podran fer-ne ús del Bo Cultural Jove en el nostre teatre.  

 

Els objectius principals de la iniciativa són oferir als joves un impuls econòmic per descobrir i 

gaudir de la cultura; generar hàbits de consum de productes culturals entre la joventut; i 

revitalitzar i dinamitzar el sector cultural al país, molt castigat durant la pandèmia. El Bo Cultural 

Jove és una targeta prepagament virtual per a telèfons mòbils encara que, si no es disposa d'un 

telèfon amb tecnologia de pagament, es pot sol·licitar en format físic. És una targeta personal i 

intransferible, i només funcionarà als comerços, empreses i entitats adherides, que es poden 

localitzar a través de l'app i la web del Bo Cultural Jove. Des del moment de la seva concessió, 

l'usuari podrà fer servir els 400 € fins al 31 de desembre de 2023. 

 

No és possible gastar el total dels 400€ en un mateix sector cultural. 100 € han de ser destinats a 

productes culturals en suport físic, com ara llibres revistes o premsa; 100 € a consum en línia, 

com ara subscripcions a plataformes digitals, premsa digital o videojocs; i 200 € a arts en viu o 

audiovisuals, com ara arts escèniques, música en directe o cinema. 
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Així, aquests 200 € que s'han de dedicar a l'adquisició d'arts en viu els poden invertir a partir ara 

a L'Auditori de Cornellà, gaudint a més dels descomptes especials per a menors de 25 anys. El 

nostre teatre municipal posa a la disposició del col·lectiu la seva programació cultural, variada i 

de qualitat. 

 

Aquesta temporada Hivern-Primavera 2023, els joves trobaran al nostre escenari grans 

muntatges musicals com Recordando Grease aquest dissabte, 4 de febrer; cares conegudes 

com Omar Ayuso i Toni Acosta, que protagonitzen el proper 12 de febrer l'obra El Sonido 

Oculto; Luis Zahera, amb el seu monòleg còmic el 25 de febrer; dansa flamenca a rim d'El 

dormitorio amb la bailaora Vanesa Gálvez el 4 de març; comèdies com Quan temps em 

queda? El 26 de març; el rock-pop de Perfecto Desorden el 15 d'abril; o el tribut a ABBA The 

New Experience el 6 de maig entre molts altres esdeveniments ideals per al públic juvenil. 
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