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24 NOU9 CULTURA EL

Teatre de Ponent, la sala privada al-
ternativa de Granollers, ha engegat 
una campanya per buscar socis patro-
cinadors, amb una quota de 15 euros 

l’any, per fer front a la delicada situ-
ació econòmica que viu el món de la 
cultura. Aquesta proposta se suma a 
altres que han anat sorgint els dar-

rers temps en diferents equipaments 
públics per atraure més públic o fi-
delitzar el que tenen. Descomptes o 
clubs d’amics són algunes sortides. 

Els interessats han de pagar 15 euros l’any i, a canvi, tenen diferents avantatges

Teatre de Ponent busca socis 
patrons per tenir recursos extres
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El públic habitual de Teatre de Ponent ja assisteix a les presentacions de les temporades amb la presència dels actors

Granollers

Teresa Terradas

Emmarcada en el moment 
delicat que viu el sector 
cultural, “ple de dificultats 
i entrebancs”, el Teatre de 
Ponent de Granollers ha 
engegat una campanya per 
trobar socis patrocinadors al 
preu de 15 euros l’any. “És 
una campanya fruit de les 
circumstàncies econòmiques 
actuals”, remarca el director 
de Ponent, Frederic Roda. 
“Volem que la gent que ja ve 
al teatre pugui col·laborar-
hi fent aquesta aportació 
anual i així donar un cop de 
mà i fer possible la continu-
ïtat del projecte”, afegeix. 
D’aquesta manera es podran 
obtenir uns recursos extres 
i, a més, els servirà, segons 
Roda, “per comprovar com 
la gent valora aquests 15 
anys de Teatre de Ponent. 
Podrem sondejar quina acti-
tud hi ha per part de la gent 
de Granollers”.

La campanya s’inclou en la 
mateixa línia que els Amics 
del Teatre de Ponent, una 
associació d’espectadors que 
ja fa anys que funciona i que 
dóna suport al projecte de 
teatre alternatiu de Ponent 
organitzant les activitats 
que es fan al seu voltant. 
En aquest cas, l’aportació 
que fan és de 12 euros l’any. 
Actualment n’hi ha 300. 
“La nova campanya és com 
una reactivació de la dels 
Amics. Es pot ser tant amic 
com patrocinador”, comenta 
Roda, que la qualifica com 
una proposta de micromece-

natge per ajudar a tirar enda-
vant el teatre.

A canvi de ser soci patró, 
el Teatre ofereix escollir 
una entrada gratuïta entre 
els espectacles programats 
el 2013, una reducció de 
tres euros al preu habitual 
de l’entrada (11 euros per 
espectacle), un carnet que es 
podrà passar a recollir a les 
taquilles del teatre, assistir 
convidat a les presentaci-
ons i rodes de premsa de la 
programació i a participar 
activament a l’escola d’es-
pectadors.

Teatre de Ponent, nascut 
a l’empara de les sales alter-
natives de Catalunya, ha 

hagut de superar en els seus 
15 anys de vida diversos 
entrebancs i dificultats. Des 
del setembre passat s’hi va 
sumar la pujada fins al 21% 
de l’IVA cultural. “Hem apu-
jat una mica el preu d’algu-
nes entrades, però bona part 
de la pujada de l’IVA l’hem 
assumit nosaltres”, explica 
Roda. Així, es va fer desa-
parèixer l’entrada més cara, 
la de 16 euros, mentre que 
la de 10 (Amics de Ponent) 
va passar a 11 euros; la de 
11 a 13 i la de 14 a 15. “No 
volíem que aquesta pujada 
afectés molt els espectadors. 
En aquests últims mesos no 
hem notat gaire la baixada 

de públic, però tampoc hem 
tingut un increment”. 

RETARD EN LES             
SUBVENCIONS

A tot plegat s’hi afegeix l’im-
pagament de les subvencions 
per part de la Generalitat 
de Catalunya. “Tenim un 
conveni signat fins al 2014, 
però ens deuen els diners 
de la temporada 2011/2012, 
i la nova temporada que va 
començar el setembre de 
l’any passat. En principi, un 
conveni és un conveni, però 
no se sap quan pagaran. El 
problema és aquest”, afirma 
el director de Ponent.

Preus populars i 
descomptes en la 
programació de 
Sant Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

La nova programació d’espec-
tacles que comença aquest 
dissabte a Sant Celoni manté 
els preus populars, de 10 i 
5 euros, i incorpora com a 
novetat un descompte del 
10% a les persones que tin-
guin el carnet de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals. 
Aquesta mesura ja l’apliquen 
altres equipaments com el 
Teatre de la Garriga o el Tea-
tre Auditori de Granollers.

La programació estable 
de teatre, música i dansa A 
l’Ateneu començarà aquest 
dissabte i s’allargarà fins 
mitjan mes de juny. Els 
espectacles professionals es 
combinaran amb els locals 
per aconseguir que “cada 
cop s’apropi més a l’Ateneu”, 
segons comenta la regidora 
de Cultura Julia de la Encar-
nación. En la programació 
professional s’ha optat per 
nou espectacles de petit for-
mat molt diversos com dansa 
teatralitzada amb La Com-
panyia Gestacions, Els petits 
més grans d’Artristras, o 
Feelin good, d’Andrea Motis, 
Joan Chamorro i Josep Tra-
ver, entre altres.

Pel que fa a les propostes 
locals, n’hi haurà de prota-
gonitzades per l’Escola de 
Dansa Esther Cortés, el Cor 
de Dones del Centre Muni-
cipal d’Expressió, de Rebrot 
Teatre o del Grup de Teatre 
de l’Esplai de la Gent Gran, 
Els Atrevits.

Sopar i espectacle     
al Teatre Auditori   
de Granollers

Granollers

El Teatre Auditori de 
Granollers ofereix la possibi-
litat de regalar nits especials 
en què es pot combinar un 
sopar amb algun dels espec-
tacles. Aquests vals-regals 
són a partir de 40 euros per 
persona, i els restaurants 
a escollir són el del TAG, Il 
Sapore Italiano, L’Original 
i La Gamba. Aquest cap de 
setmana, per exemple, la 
proposta pren el nom de Nit 
d’Humor, i combina l’espec-
tacle d’aquest diumenge No 
et vesteixis per sopar, amb 
alguns dels quatre restau-
rants. 

Descomptes fins al 50% a 
Can Palots de Canovelles

El Teatre de la Garriga llança 
el carnet Amics del Teatre

Canovelles

EL 9 NOU

Al Teatre Can Palots de 
Canovelles són habituals els 
descomptes en les entrades 
fins al 50%. “En aquests 
moments, tant amb els pro-
fessionals que no vénen a 
risc o amb els que hi vénen 
però amb els quals arribem 
a un acord, acostumem a fer 
descomptes del 50% a atu-
rats, jubilats, pensionistes...”, 

ha explicat Miquel Fusté. 
Can Palots també té un club 

d’amics amb un centenar de 
persones, que de tant en tant 
tenen alguns petits avantat-
ges, com entrades 2x1. 

Fusté ha explicat que el tea-
tre va assumir des d’un prin-
cipi la pujada de l’IVA per no 
repercutir en les entrades. 
Però això ha fet que no hagin 
pogut contractar tantes coses, 
i els espectacles programats 
han estat més petits.

La Garriga

EL 9 NOU

El Teatre el Patronat de 
la Garriga presenta com a 
novetat aquesta temporada 
el carnet Amics del Teatre, 
amb l’objectiu de fidelitzar 
el públic i oferir diversos 
avantatges a les persones que 
se’l facin. 

Aquest carnet se suma a 
les accions per dinamitzar 
el teatre, que la temporada 

passada ja va posar en funci-
onament la possibilitat d’ad-
quirir entrades a preus molt 
reduïts a través d’un sistema 
d’abonaments i de diversos 
descomptes. Per exemple, 
amb el carnet de la Biblioteca 
hi ha un 20% de descomp-
te, el mateix que tenen els 
majors de 65 anys. L’alumnat 
dels cursos de català del Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística, a més, tenen el 
15% de descompte.


