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una responsable de comunicació 
i una noia que l’ajuda, una gesto-
ra cultural i dues administratives», 
explica content Casanovas.
 Les activitats més destacades 
d’aquesta entitat són les lectures 
dramatitzades, les residències cre-
atives, el speed-meeting (reunions 
ràpides) a la Fira de Tàrrega per-
què els participants venguin els 
seus projectes, audicions al Tea-
tre Nacional de Catalunya, activi-
tats socials en centres penitenci-
aris i formació continuada de do-
blatge, dramatúrgia, veu i gestió, 
entre altres.
 Un altre dels punts forts de l’en-
titat és la seva ubicació «Compar-
tim aquest espai de Fabra i Coats 
amb altres associacions cultu-
rals i això ens permet interrelaci-
onar-nos amb elles», assegura Ca-
sanovas. En funció de les necessi-
tats de les diferents associacions, 
s’han de reservar les sales d’assaig 
i els estudis. 

Revista amb molt d’art

L’any 1988 va sortir el primer nú-
mero de la revista de l’associació, 
Entreacte, sobre el món del teatre, 
el cine i l’art de la interpretació 
en general. «Volem que Entreac-
te sigui el mitjà de comunicació 
de l’entitat», declara Casanovas. És 
l’única revista d’aquestes caracte-
rístiques que es publica en paper, 
ja que les altres són digitals. Es pot 
adquirir en llibreries, quioscos i 
per internet per 3,95 euros. H

Abans de la mort de Franco, l’any 
1975, els actors i directors de ci-
ne i teatre, entre altres arts es-
cèniques, no tenien cap entitat 
que els representés. ¡Com n’hi 
havia d’haver si quan tres perso-
nes es reunien en una plaça es 
considerava una reunió il·legal! 
Amb la mort del dictador, va co-
mençar la construcció d’aques-
ta anhelada estructura per defi-
nir els drets i deures del sector. 
«Aquest esquelet es va comen-
çar a crear quan els actors i di-
rectors del Festival Grec del 1976 
van decidir gestionar ells matei-
xos l’esdeveniment», declara 
Àlex Casanovas, actor i director  
que presideix l’Associació d’Ac-
tors i Directors Professionals de 
Catalunya (AADPC). 
 «Fins al 1976 els actors treba-
llaven els set dies de la setmana, 
amb dues funcions al dia», comen-
ta Àlex Casanovas. «I per si això fos 
poc, fins al 2004 només cobraves 
el dia que anaves a treballar. ¡Ima-
gina’t si tenies un paper secundari 
en l’obra!», es queixa Rosa Andreu, 
secretària general de l’AADPC. 
 Davant aquestes pèssimes 
condicions, el 1981 es va crear 
l’AADPC amb propòsits com aca-
bar amb la precarietat del sec-
tor, aconseguir millores professi-
onals, denunciar irregularitats i 
crear i revisar convenis, entre al-
tres. I així va ser. Gràcies a un con-
veni, el 2004 l’AADPC va aconse-

guir millorar horaris, allotjaments, 
regulacions del salari, el transport. 
«Treballem per dignificar la pro-
fessió i tornar allò que aquesta fei-
na ens dona i que tant ens agrada 
–reconeix orgullosa Andreu–.Quan 
vam fer 35 anys, des de la Genera-
litat ens van dir que teníem cinc es-
trelles  pel que fa a la presentació, 
justificació i compliment de l’enti-
tat. Això ajuda a tirar endavant». 
 L’AADPC també ha aconseguit 
millores dins mateix de l’entitat, 
que té 1.300 associats. «Al principi 
només teníem dues persones tre-
ballant-hi. Ara tenim dos advocats, 
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Elenc de cinc estrelles
L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya millora les condicions
de treball en les arts escèniques H Comparteix espais amb altres entitats a Fabra i Coats

UNA ENTITAT DE SANT ANDREU

ASSOCIACIÓ D’ACTORS I
DIRECTORS PROFESSIONALS
Sant Adrià, 20 (Sant Andreu)

Objectiu
Defensar els drets i deures dels 
actors i directors.

1.300 
Socis

www.aadpc.cat

AVUI A BARCELONA

CIuTAT vELLA
Born Els arquitectes i comissaris de 
l’exposició Born. Memòries d’un 
mercat, Ramon Graus i José Luis 
Oyón; la historiadora, Mercè Tatjer; el 
delegat de la Generalitat a Madrid, 
Ferran Mascarell, i la periodista 
Ariadna Oltra participen en la taula 
rodona Biografia del mercat del Born. 
Plaça Comercial, 12. A les 19.00 
hores. Gratis. 

SANTS-mONTjuïC
Música local Nova edició de 
Sonomav, el concurs musical 
organitzat per l’Escola de Mitjans 
Audiovisuals de Barcelona. Hi 
participen els grups barcelonins 

Shanendogs (foto), Delighters i 
Subterranean Rats. A la Sala Apolo. 
Carrer Nou de la Rambla, 113. De 
18.00 a 21.30 hores. Gratis. 

hORTA-guINARDÓ
Acollida La Universitat de Barcelona i 
el Centre Edith Stein organitzen la 
jornada L’humanisme en la 
reconstrucció d’Europa. Acollida i 
acompanyament als nouvinguts en 
educació. Al campus de Mundet. 
Passeig del Vall d’Hebron. De 9.45 a 
18.00 hores. Gratis.

SANT mARTí
Raimon La Fundació RBA acull una 
xerrada entre Joan Oller, director 
general del Palau de la Música, i el 
cantautor Raimon, que s’acomiada 
dels escenaris amb 12 recitals que 
començaran el 5 de maig. A l’Auditori 
RBA. Avinguda Diagonal, 189. A les 
20.00 hores. Gratis.

EIxAmPLE
Improvisació El Centre Cívic 
Sagrada Família es converteix en 
l’escenari de l’obra de teatre 
improvisat Comando Impro, en la qual 
crearan històries a partir de les frases 
del públic. Provença, 480. A les 20.00 
hores. Gratis. 

Podeu enviar les vostres propostes 
a distritos@elperiodico.com

CIUTAT VELLA 3 Els muralistes 
Cristian Blanxer i Sendys renova-
ran, del 29 d’abril a l’1 de maig, la 
part baixa de la façana del Teatre 
Arnau amb una obra sobre l’artis-
ta Raquel Meller (foto), figura re-
llevant del teatre, on va debutar 
el 1911. Aquesta serà la cinquena 
pintada de l’anomenada Arnau 
Gallery, una façana de 30 metres 
quadrats considerada la primera 
galeria d’art urbà a l’aire lliure.

Pintada sobre Raquel 
Meller a l’Arnau

EIXAMPLE 3 L’Escola Superi-
or de Música de Catalunya (Es-
muc) organitza un concert de pi-
ano el 5 de maig vinent a l’audi-
tori de la Pedrera (19.30 hores), 
l’entrada del qual costa 10 euros. 
L’import es destinarà a la com-
pra d’un piano per a aquesta es-
cola musical. En aquesta edició 
d’#apadrinaunpiano actuarà el 
graduat en jazz i música moder-
na Néstor  Giménez. 

Concert per 
apadrinar un piano

SANT MARTÍ 3 El Casal de Joves 
Clot-Camp de l’Arpa organitza 
el segon festival musical barce-
loní de cúmbia, amb el títol ¡Que 
no cumbia el pánico! i que se cele-
brarà el 4, 5 i 6 de maig davant 
de La Farinera del Clot (Gran 
Via, 837). El festival inclou des 
d’una xerrada sobre el procés de 
pau a Colòmbia fins a un taller 
de còctels, un altre de dansa i di-
verses actuacions musicals.

Tres dies seguits
amb molta cúmbia

Telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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