
 

 

Nota de Premsa 
 

La Direcció d’Arts Escèniques de Girona engega una nova etapa 
interpel·lant a la ciutadania amb el lema “Fes-lo teu” 

Elena Carmona, nova directora d’Arts Escèniques, ha presentat la temporada 
2022 i té com a objectiu que “el públic habiti” el teatre 

 
La programació inclou 40 espectacles (47 funcions) de gener a juny d’un ampli 
ventall de llenguatges artístics: teatre, òpera, música, dansa, circ i arts vives 

 
Les accions de mediació artística als barris és un eix diferenciador del projecte 

i durant el 2022 se n’engegaran a Santa Eugènia i Sant Narcís 

 

La Direcció d’Arts Escèniques de la ciutat de Girona enceta una nova etapa, després de 
la incorporació a mitjan any 2021 de la seva nova directora, Elena Carmona, amb la 
intenció d’involucrar la ciutadania a participar en aquest àmbit. És per això que el lema 
triat per a aquesta nova etapa és FES-LO TEU, una interpel·lació directa al públic a 
participant-hi activament, però que suposa també la voluntat del mateix àmbit 
d’acostar-se a la ciutadania. 

Carmona ha presentat la programació de la Temporada 2022 d’Arts Escèniques de 
Girona, al mateix temps que ha fet un esbós dels eixos que travessen el seu projecte 
de gestió de cara al futur més immediat d’aquest àmbit, que va més enllà de l’activitat 
que es pugui fer al Teatre Municipal de Girona. Carmona ha explicat que el lema FES-
LO TEU és l’intent de que les arts escèniques siguin “un lloc habitat pels espectadors, 
que el sentin seu”, tal i com ha explicat Carmona. L’àmbit s’obre doncs a tota la 
ciutadania, a través de la programació, però també de les activitats paral·leles, ja que 
segons la seva directora, “el teatre ha de mantenir un diàleg constant, profund i 
profitós amb el context i amb la ciutat” . 



La programació presentada inclou 40 espectacles/activitats -47 funcions- de gener a 
juny i inclou un ampli ventall de llenguatge artístics: teatre, òpera, música, dansa, circ i 
arts vives. Elena Carmona en destaca “la qualitat artística de les propostes 
programades, que és un principi irrenunciable, així com la diversitat de propostes, de 
llenguatges artístics i de formats”. Es fa una aposta pel petit i mitja format, que permet 
treballar la proximitat amb les espectadores i atreure d’altres públics. La programació 
està dividida en cinc cicles: Teatre Lovers, Teatre Document, Posar el Cos, Paranormals 
i Familiars, per tal d’orientar el públic i facilitar la seva tria. 

La programació inclou activitats paral·leles, que donaran continuïtat a la programació 
escènica estricta, convertint l’àmbit en un vehicle de comunicació amb el públic i en el 
teatre de tothom. La Direcció d’Arts Escèniques de Girona té la ferma voluntat de crear 
vincles amb les creadores locals, de promoure les coproduccions, de reforçar la creació 
fent un acompanyament a les artistes, incloent-les en la programació estable, cercant 
la construcció d’una identitat pròpia de les arts escèniques gironines que es comuniqui 
amb els diversos públics i sigui capaç d’atraure’n de nous. 

Des de l’àmbit d’Arts Escèniques s’estableixen ja en aquesta temporada complicitats 
amb d’altres espais de la ciutat, públics i privats, i un dels centres d’atenció de l’àmbit 
seran els projectes de Mediació Artística als Barris, una peça essencial i diferenciadora 
del projecte per tal d’establir el desitjat diàleg amb la ciutadania. Durant la Temporada 
2022 se n’engegaran dos de projectes, un a Santa Eugènia i un altre a Sant Narcís. La 
direcció també comptarà amb una companyia associada, escarlata (Jordi Aspa i Bet 
Miralta), i un projecte associat, el d’Escenaris Especials. La direcció també oferirà una 
residència tècnica (Companyia PSIRC) i dues residències artístiques (ERAM). 

Podeu descarregar-vos imatges i dossiers dels espectacles en el següent enllaç: 
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/premsa.php 

 

 

+info :  revistaproscenium@gmail.com / Dani Chicano: 634 510 097 
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