
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER EL DISSENY I CONVOCATÒRIA D’UN NOU PROJECTE I 

DIRECCIÓ DEL CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES DE TERRASSA I TEATRE NOVES TENDÈNCIES  

 

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; xx, d’acord amb 

allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 

Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

La ciutat de Terrassa ha estat un referent important en les arts escèniques i en la producció 

d’actrius i actors de renom. Institucions com l'Institut del Teatre del Centre del Vallès, la 

companyia de Teatre el Globus, el Grup de Teatre d'Amics de les Art, entre altres, han dibuixat 

històricament una ciutat on el teatre ha teixit una part de la vida social i cultural del municipi. 

El CAET – Centre d’Arts Escèniques de Terrassa és un centre públic de creació, producció i 

difusió d’arts creat l’any 2006, per l’Ajuntament de Terrassa i el Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. El CAET ofereix una programació estable de teatre i gestiona el dos 

equipaments escènics de Terrassa, el Teatre Principal i el Teatre Alegria. A més, organitza 

anualment el Festival TNT- Terrassa Noves Tendències, que compleix un altre dels principals 

objectius del centre, impulsar la creació contemporània i les noves tendències escèniques. 

Terrassa té potencial per ser una ciutat referent en teatre, per tradició teatral i per recursos i 

actors que hi conviuen (Institut del teatre, Teatre alegria, entre altres). Des de la convicció de 

que les arts escèniques son i han de ser motor de cohesió social a la ciutat i eina 

imprescindible per la promoció del pensament crític entre les ciutadanes i els ciutadans, 

creiem que és imprescindible iniciar un procés de reflexió per potenciar la creació, producció i 

difusió d’arts escèniques a la ciutat. A més de la dimensió crítica, cal que tingui un programa 

pensat i continuat adreçat als nous públics i a la dimensió comunitària del teatre. El teatre 

hauria de tenir una dimensió de ciutat i crear programes als barris a través de la xarxa 

d’equipaments públics. 

El Llibre Blanc de la Cultura proposa en l’eix estratègic de la governança, augmentar el 

protagonisme de la societat civil en la dinamització i la gestió dels recursos culturals públics, 

incorporant fórmules innovadores. A més, proposa redefinir els projectes vigents cercant un 

protagonisme més gran per al sector associatiu o creant espais de nova generació a partir de la 

transformació o reformulació dels equipaments actuals.  

Existeixen diversos models de gestió de les arts escèniques  experiències enriquidores 

properes com ara les ja esmentades de l’Estruch o el Kursaal. No obstant, s’estan iniciant 

experiències de gestió comunitària interessants des de l'històric Ateneu Popular 9 Barris a la 

molt recent Nau Bostik. Com molt bé expressa Nicolás Barbieri, «si pensem en la cultura com a 

part dels béns comuns, hem d’assumir que parlem no tan sols de recursos, ja siguin intangibles 

(llengües, expressions diverses) com tangibles (equipaments culturals, etc.). Parlem, 

fonamentalment, de maneres col·lectives de gestionar aquests recursos. És a dir, les polítiques 

culturals no poden només pensar en la cultura com a objecte o serveis culturals, sinó que han 



de poder identificar i reconèixer les comunitats que gestionen de forma compartida aquests 

recursos.» 

Segons el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, s’ha estimat que tot equipament 

escenicomusical públic ha de tenir un nivell mínim de dies dedicats a activitat professional, per 

tal de complir la missió de servei públic d’acord amb el paradigma d’equipament definit en el 

pla. Per a poblacions de més de 50.000 habitants, segons el pla vigent  haurien de programar 

entre 60 i 120 l’any (inclouria música). La temporada de primavera d’arts escèniques de 

Terrassa (Gener-Juny 2018) ha constat de 10 funcions per adults i 6 per a infants i la de tardor 

(Setembre-Desembre 2018) de 12 per adult i 6 per a infants, similar a la del 2017. El pressupost 

destinat a arts escèniques de l’ajuntament de Terrassa l’any 2017 va ser de 1,155.666 dels 

quals 347.380 van ser destinats al Festival TNT.  

Alguns exemples d’experiències properes, ens dibuixen possibles escenaris amb major nombre 

de públic i programacions, amb pressupostos no superiors. Per exemple, el  cas de l’Espai 

d’Arts escèniques El Kursaal de Manresa, que és el teatre municipal de la Ciutat. L’any 2017 

s’ha arribat als 80.254 espectadors, dels quals 35.000 eren d’espectacles teatrals. Es van 

programar de 150 espectacles i 207 funcions amb una aportació municipal de 600.000 mil € i 

una ocupació del 76,20%. Només la temporada teatral de la primera meitat de l’any 2018 

(Gener-Juny) ha comptat amb 32 espectacles teatrals.  Per tant, amb menys diners, s’han 

multiplicat per tres el nombre d’espectacles.  És també paradigmàtic el cas de la fàbrica de la 

creació l’Estruch de Sabadell on s’hi han realitzat 80 funcions i 119 residències amb un 

pressupost d’uns 170.000€ (2017).  

Per altra banda, els espais gestionats pel CAET tampoc han tingut la ocupació desitjada. Per 

exemple i segons les últimes dades lliurades pel servei, en el 2016 la Sala Gran del Teatre 

Principal va estar ocupada un total de 35 dies, dels quals només 8 van correspondre a funcions 

de la temporada estable. Per tant, l’ocupació no va superar el 10% dels dies disponibles. 

Aquesta ocupació va tenir un cost en serveis tècnics de 38.922,13€ i per tant un cost mitjà de 

1.112,06 € per dia d’obertura, sense comptar les despeses de l’edifici. La Sala d’assaig del 

mateix teatre no es va utilitzar cap vegada i la Sala Cúpula un total de 5 vegades per a reunions 

internes. Pel que fa al Teatre Alegria, dels 309 dies l’any que el teatre no estava ocupat per les 

activitats formatives de Escola superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle Institut del 

Teatre (Centre del Vallès), el CAET l’ha obert 9 vegades i unes altres 17 han estat ocupades per 

activitats (Serveis educatius o Cessions externes).  Per tant, l’ocupació ha estat altra vegada 

inferior al 10%. En tot l’any 2016 i segons les dades proporcionades per la regidoria de cultura, 

cap dels dos teatres ha estat llogat i per tant no s’ha cobrat en cap cas la taxa de cessió 

d’espais. En quan a la promoció de la creació contemporània i les noves tendències 

escèniques entre la comunitat local d’arts escèniques, només hi ha hagut una producció local 

resident que hagi assajat en els equipaments esmentats. 

El passat cap de setmana ens assabentàvem de que l’actual director tant del CAET com del TNT 

dimitia de les seves funcions (passada l’edició 2019) i alhora s’anunciava la convocatòria d’una 

plaça per a substituir-lo. Tenint en compte la informació aportada, és un bon moment de la 

ciutat per a repensar el model d’arts escèniques i aprofitar-ne tot el potencial.  

Pels motius expressats anteriorment proposem al Ple d’aquests Ajuntament el següents 

 

 



ACORDS: 

 

Primer.- Elaborar de manera participativa un projecte per al Centre d’Arts Escèniques de 

Terrassa en el termini de 6 mesos que inclogui un programa funcional i estudi de 

programació d’usos i projecte de gestió.  Aquest projecte haurà d’incloure els objectius 

(qualitatius i quantitatius), àrees de treball, activitats, serveis a oferir, tipus de gestió, 

estudi de costos de funcionament (activitat i gestió), els vincles amb l’entorn i el retorn 

social del projecte i un estudi dels possibles espais que acompleixin els requeriments.  

 

Segon.- Posposar la convocatòria de la plaça de direcció del CAET i el TNT per tal 

d’adequar-la al resultat del model de projecte sorgit del procés. 

 

 

 

A Terrassa, febrer de 2019 

 

 


