
1.2.2. Arts escèniques 

Introducció 

L’àmbit Arts escèniques inclou l’equipament, serveis i activitats del Teatre Municipal de Girona, així com 
totes els ajuts a la formació, creació/producció i/o difusió/exhibició concedits a projectes de l’àmbit de 
les arts escèniques. 

Amb un total 59.016 assistents, 203 activitats programades i una despesa total de 2.075.674,39 €, el 
resum i la distribució de dades del conjunt de l’àmbit són les següents: 

 

 

Concerts
4

2%

Funcions
177
92%

Altres activitats
11
6%

Tipologia activitats arts escèniques
Total: 192

Despeses de personal
443.661,41 €

21,37%

Despeses de béns 
corrents i serveis

773.884,12 €
37,28%

Transferències 
corrents

857.217,00 €
41,30%

Pressupost de despesa Arts escèniques per capítols 
Total: 2.075.674,39 €



 

Teatre Municipal 

El Teatre Municipal, com a escenari capdavanter de la demarcació, vol fer arribar les arts escèniques 
al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes fent una aposta per la qualitat, les noves tendències, 
la diversitat i la creació de públics. 

Des d’aquest equipament es dissenya i es programa la temporada estable al llarg del primer semestre 
de l’any, el cicle d’espectacles familiars, les activitats d’estiu al carrer sota el nom d’EscèNIT, es 
gestiona directament el Teatre Obert: espectacles adreçats a les escoles de Girona i comarques i les 
visites guiades així com les activitats paral·leles. 

És la seu principal del Festival Internacional Temporada Alta. Acull els grans formats produïts per 
aquest Festival i dóna suport a diverses entitats culturals a través de subvencions i convenis, i amb la 
cessió d’ús del teatre. 

El Teatre Municipal forma part del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals i de la Red 
Española de Teatros y Auditorios de titularidad pública. 

Públic anual del Teatre Municipal 

Cicle Funcions Públic 

Temporada estable (programació pròpia) 48 13.233 

Festival Strenes 6 1.615 

Festival FITAG 5 2.120 

Programació externs   6 2.718 

Teatre Obert – Teatre escolar  25 7.081 

Cicle de Nadal 7 3.630 

Temporada Alta (espectacles al Teatre Municipal i 
saló descans) 

71 14.419 

Total 168 44.816 

Dies d’ús del Teatre Municipal el 2019* 

Total 

207 

Suport a la formació
55.500,00 €

7,03%

Suport a la creació / 
producció

31.600,00 €
4,00%

Suport a la difusió / 
exhibició

702.000,00 €
88,96%

Suport a la formació, creació i exhibició
Total Arts escèniques: 789.100,00 €



* Inclou residències i muntatges 

Temporada estable (gener - juliol) 

El primer semestre de l’any el Teatre ha acollit un total de 23 espectacles i 33 funcions al Teatre 
Municipal al Saló de Descans i la Mercè . Va començar la programació amb Alguns Neixen estrellats 
de Joan Pera i acabar amb Pel davant i pel darrera . Vàrem acollir el musical local Dones i també el 
projecte educatiu UAP enmig de Shirley Valentine , Maremar  entre d’altres. 

Tipus d’espectacles programació pròpia 

Tipus d'espectacle Funcions 

Teatre 28 

Dansa - circ 9 

Lírica 3 

Familiars 4 

Total 48 

Percentatge d’ocupació (gener – juny) 

Temporada estable teatre 

Places ofertes T.M. 11.368 

Places ocupades 8.255 

Ocupació % 73 % 

Valoració per enquestes de la programació estable 

Índex de satisfacció  Nota mitjana (0-10) 

Espectacles per públic adult 8,2 

Programació d'estiu 

Amb el nom d’EscèNit i a plaça del Pallol s’ha aconseguit un espai idoni per a les programacions de les 
nits d’estiu que són el marc més adequat per realitzar una programació específica que vol apropar les 
arts escèniques al gran públic, i així diversificar la tipologia de públic que és més habitual a la 
programació estable. S’adreça especialment al públic jove i familiar, tot cercant que el gaudi de les 
representacions els converteixi en públic potencial de l’oferta de tot l’any. 

Tipus d’espectacles 

Tipus Espectacles 

Funcions al carrer de circ i dansa 11 

Lírica  1 

Total 12 



 
Públic als espectacles  

Tipus de públic Públic 

Espectacles familiars (7) 1.899 

Espectacles per a públic adult (4) 3.118 

Total 5.017 

Índex de satisfacció del servei 

Tipus d’espectacle Nota mitjana (0-10) 

Espectacles familiars 8,8 

Espectacles per a públic adult 8,6 

Nous públics: Teatre Escolar. Teatre al Primer Pis. Visites guiades 

Les funcions escolars, per a nois i noies i per a adolescents, són considerades com una inversió de 
futur, i claus per generar nous públics. L’oferta adreçada a l’àmbit educatiu, i les visites guiades per 
donar a conèixer l’equipament i la seva programació, contribueixen a aquesta finalitat. 

Per tal d’optimitzar recursos, continua el projecte Teatre al Primer Pis, on es dóna la possibilitat a jubilats 
i aturats de veure des del primer pis del teatre les funcions escolars al mateix preu que els alumnes. 

Assistència Teatre Escolar, Primer Pis i visites guiades 

Tipus Activitats  Públic  

Teatre Obert (escolar) 25 7.081 

Visites guiades 13 357 

Teatre al Primer pis 4 31 

Total 42 7.469 

Apropa Cultura 

El projecte Apropa Cultura, procura la inclusió de persones en risc d’exclusió en un entorn normalitzat 
com és el públic a un espectacle en un equipament d’interès cultural i públic. Els principals objectius 
son: vèncer barreres socials; fer possible que aquestes persones puguin obrir-se a noves sensacions i 
emocions, que els ajudin o acompanyin dins la seva situació, i mostrar un altre panorama de la ciutat a 
persones sense recursos o en risc d’exclusió social. 

S’ofereix, a les entitats i col·lectius interessats, una presentació prèvia dels espectacles d’acord amb la 
seva idoneïtat segons cada col·lectiu; posteriorment i per inscriure’s a l’Apropa Cultura, han de 
presentar una sol·licitud per aquells espectacles on volen assistir; i finalment es resolen les sol·licituds 
rebudes amb la confirmació o denegació de les entrades a les entitats. 

Públic de col·lectius 

 Col·lectius Públic 

2019 19 230 



Cicle de Nadal 

Cada any el Teatre Municipal acull la representació d’Els Pastorets de Girona, de la mà del Grup 
Proscenium. En la 38ª edició, ha mobilitzat més de cent actors i actrius i ha aconseguit una ocupació 
prop del 91% en les set funcions que es varen dur a terme. 

Ocupació “Pastorets” de Girona 

Concepte Quantitat 

Funcions  7 

Places ofertes 4.074 

Nombre d’espectadors 3.630 

Ocupació % 89% 

Temporada Alta 

Temporada Alta és un dels festivals internacionals de teatre de referència d’Europa. És el festival de 
tardor de Catalunya i el 2019 ha celebrat la 28a edició. 

És fruit de la iniciativa de Bitò Produccions amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Salt. La seva programació té per objectiu fer 
possible la presència a Girona i Salt dels principals noms de les arts escèniques internacionals, ja sigui 
com a intèrprets, directors/es o autors/es. S’aposta per creadors de casa nostra, participant en la 
producció d’espectacles que tinguin una vida més enllà del festival, i presentant espectacles d’alt nivell 
en totes les disciplines escèniques i adreçats a tots els públics. 

Ocupació Teatre Municipal 

Temporada  Alta 

Espectacles 16 

Funcions 71 

Espectadors 14.419 

Ocupació % 60% 

Circ a la plaça 

L’Ajuntament de Girona fa anys que aposta pel circ i procura donar cabuda tant als envelats tradicionals 
com als espectacles que utilitzen tècniques derivades d’aquest art que es reinventa cada nova 
temporada. La programació d’arts escèniques del 2019 és una mostra de les possibilitats que ofereix 
la inclusió del circ en les programacions.  

Assistència espectacles de circ i dansa 

Nom de l’espectacle Públic 

Lady,Frank&stein cia. 
moviments 

600 

Andare cia impàs 220 

Ileo-cie baroloso  600 



Les madeleines de poulpe cie 
. kadavresky 

530 

Flou Papgayo  cia . mumusic 
cirkus 

300 

Envà . Amer i Africa 700 

La bella tour cia. La bella 
Tour 

330 

Josafat .  cia passa barret    350 

L’avis bidon –facfe A. Cia. . la 
compagnie 

580 

Oyun el fedito 320 

Rojo estàndar cia. La Nórdika 220 

Total 4.750 

Comunitat i territori 

El Teatre Municipal vol ser el motor de les arts escèniques a la ciutat i al territori que l’envolta. Les 
accions amb agents de l’entorn de tot tipus són constants. La co-programació amb Salt, Banyoles, Olot,  
o La Planeta ja són tradicionals i amb altres com el Festival de Circ de la Bisbal o el Festival Sismògraf, 
fa menys temps. L’any 2019 s’han compartit moltes programacions, sobretot d’estiu i de carrer. 

Accions coprogramades 

Accions Activitat Coprogramadors 

Fomentar la coordinació supramunicipal de 
les programacions 

Programació 
estable/familiar/escolar/ estiu 

Xarxa Transversal i altres 
equipaments de la 
demarcació 

Programació específica per a públic escolar Campanya escolar 2019/2020 Girona i altres municipis 

Coprogramar amb altres municipis Programació estable  Banyoles / Salt 

Compartir metodologia en l’àmbit de la 
comunicació i difusió 

Trobada amb programadors Torroella de Montgrí / Olot 

Intercanvi experiències Classe sobre gestió cultural Institut Vallvera de Salt / 
altres teatres 

Compartir programació amb equipaments 
municipals 

Programació familiar Biblioteques i punts de 
lectura – Girona / La Mercè 

Programació específica per famílies Tallers familiars amb pares i 
fills 

Girona 

Fomentar públic a l’espai escènic Visites guiades al propi 
equipament 

Entitats locals / escoles 

Activitat comunitària en valor social Projecte Apropa Cultura / 
Actes benèfics 

Col·lectius en risc d’exclusió 
social  

Acollir programacions dels equipaments 
Nacionals  

Programacions Temporada 
Alta 

Teatre Nacional de 
Catalunya/ Teatre Lliure 

 

Coordinar programacions estables  Coordinació calendaris  Salt , Bescanó ,Quart, 

Difusió conjunta comarcal  Escenaris de Teatre al Gironès Consell comarcal del Gironès 



Altres activitats 

Altres usos del Teatre Municipal i del Saló de Descans 

A banda de la programació estable, el Teatre Municipal acull tota mena d’activitats en col·laboració amb 
diverses entitats, tinguin o no relació amb el teatre, que contribueixen a la cohesió social. 

Altres usos del Teatre i del Saló de Descans 

Tipus Actes 

Celebracions i gales 39 

Actes institucionals  17 

Actes comunitaris  18 

Muntatges, assajos, presa d’imatges 61 

Visites protocolàries 8 

Total 143 

Treball en xarxa 

Associacions i organitzacions de les quals es forma part 

Teatre Municipal 

Red Nacional de Teatros i Auditorios de Titularidad pública 

Transversal Xarxa d’activitats culturals 

Cicle òpera Catalunya 

Col·laboracions, convenis i patrocinis 

Col·laboracions i convenis Entitats patrocinadores Subvencions 

Ajuntament de Salt DAMM, SA  Departament de la Generalitat de 
Catalunya 

Bitò Produccions, SL  Diputació de Girona 

Mal Pelo, SCCL   

Associació Gironina de Teatre   

Grup Proscenium   

Premis Quim Masó   

Mithistòrima Produccions, SL   

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 
(Apropa cultura) 

  

Casa de Cultura    

AGT - Galliner   



Comunicació a través de les xarxes socials i Internet 

Servei Xarxes 

Teatre Municipal Web: www.girona.cat/teatremunicipal 
Sessions: 70.678 
Nombre de pàgines visualitzades: 204.312  

Facebook/TeatreGirona 
6.320 seguidors 

Twitter : @teatre_gi 
4.653 seguidors 

Instagram: teatre_gi 
1.495 seguidors 

Suport a la formació, creació / producció i a la difusió / 

exhibició 

Suport a la formació 

Convocatòria Nom de l’entitat / particular Projecte Import € 

Subvenció 
nominativa 

Associació Gironina de Teatre Funcionament i activitats del centre 
de formació teatral El Galliner 

53.000,00 € 

Subvenció 
Activitats culturals 
complementàries 

Associació de Dansa Ball i Esport Projecte cultural Let’s Dance Girona 2.500,00 € 

Total   55.500,00 € 

Suport a la creació / producció 

Convocatòria Nom de l’entitat / particular Projecte Import € 

Girona Kreas 

David Planas Llado Hybris 4.800,00 € 

Joan Pallas Blazquez Qui cu qui que quina 4.800,00 € 

Associació Escenaris Especials Cinema, l’espectacle 8.000,00 € 

Guillem Feixas i Geronès Fulles ambulants 3.000,00 € 

Subvenció 
nominativa 

Mal Pelo SCCL 

 

Realització activitats 
5.000,00 € 

Aportació Premi Quim Masó de creació teatral Premi Quim Masó de creació teatral 6.000,00 € 

Total   31.600,00 € 

Suport a la difusió / exhibició 

Convocatòria Nom Projecte Import € 

Subvenció 
nominativa 

Casa de Cultura de 
Girona 

FITAG 6.000,00 € 



Bitò Produccions S.L. Festival Temporada Alta 597.500,00 € 

Mithistòrima Produccions 
S.L. 

Programació estable de la Sala La Planeta 
2019 30.000,00 € 

Grup Proscenium Els Pastorets 5.000,00 € 

Circus Ars Foundation Festival Internacional de Circ 65.000,00 € 

 Total  702.000,00 € 

1.2.3. Arts visuals 

 


