
 
Dossier de premsa  
Estudi sobre el cens de les companyies de teatre amateur de Girona 
 
 
L'estudi sobre el cens de grups de teatre amateur a les comarques gironines és un 
estudi encarregat per la Diputació de Girona i produït pel Festival Internacional de Teatre 
Amateur de Girona (FITAG), amb el suport de l'Associació Teatral Amateur Gironina.  
 
L'objectiu principal d'aquest treball ha estat analitzar el panorama del teatre amateur de 
les comarques gironines i estudiar el moviment social i cultural que genera, així com 
aportar dades objectives que permetin conèixer millor el sector. A hores d'ara és una 
realitat que el teatre amateur és una activitat integrada en els pobles, ciutats, barris i 
entitats culturals del territori, però fins ara se'n desconeixia l'abast i la repercussió que això 
tenia. Amb l'elaboració d'aquest cens, la Diputació de Girona pretén, per una banda,  oferir 
una eina d'utilitat per al desenvolupament i dinamització del sector, i, per l'altra, aportar 
dades (tant en l'àmbit tècnic com financer i estructural) que ajudin a identificar quines són 
les seves potencialitats.  
 
L'estudi s'ha dut a terme al llarg dels darrers quatre mesos (del maig a l'agost) i ha 
consistit en una recopilació de dades sobre les característiques internes d'aquest sector.  
 
La primera fase de l'estudi ha consistit en la identificació de les companyies de teatre 
amateur gironines (nom del grup i del seu responsable). En total, s'han pogut localitzar 
176 grups de teatre amateur gironins, ubicats a 79 municipis. El Baix Empordà és la 
comarca que té més registres (40); la segueixen el Gironès (36), l'Alt Empordà (32), la 
Garrotxa (21), la Selva (20), el Pla de l'Estany (10), el Ripollès (7) i la Cerdanya (5). Vidrà, 
considerat municipi de Girona i que pertany a la comarca d'Osona, té també un grup de 
teatre amateur.  
 
Municipis amb grups de teatre amateur registrats (79): 
 

• Alp 
• Arbúcies 
• L'Armentera 
• Banyoles 
• Begur 
• Bellcaire d'Empordà 
• Bescanó 
• La Bisbal d'Empordà 
• Blanes 
• Borrassà 
• Cabanes 
• Caldes de Malavella 
• Calonge 
• Campdevànol 
• Cassà de la Selva 
• Castell-Platja d'Aro 
• Castelló d'Empúries 
• La Cellera de Ter 

• Celrà 
• Cruïlles, Monells i St. Sadurní de 

l'Heura 
• Espolla 
• Figueres 
• Fontcoberta 
• Fornells de la Selva 
• Girona 
• Gualta 
• Hostalric 
• La Jonquera 
• Llanars 
• Llagostera 
• Llançà 
• Llers 
• Llívia 
• Lloret de Mar 
• Maçanet de la Selva 



• Mieres 
• Ogassa 
• Olot 
• Palafrugell 
• Palamós 
• Pals 
• Pau 
• Pedret i Marzà 
• Les Planes d'Hostoles 
• Planoles 
• Pont de Molins 
• Portbou 
• Les Preses 
• Puigcerdà 
• Quart 
• Riells i Viabrea 
• Ripoll 
• Roses 
• Rupià 
• Salt 
• Sant Aniol de Finestres 
• Sant Climent Sescebes 

• Sant Feliu de Pallerols 
• Sant Gregori  
• Sant Hilari Sacalm 
• Sant Jaume de Llierca 
• Sant Joan de les Abadesses 
• Sant Jordi Desvalls 
• Sant Julià de Ramis-Medinyà 
• Sant Julià de Llor i Bonmatí 
• Sant Llorenç de la Muga 
• Sant Pere Pescador 
• Santa Coloma de Farners  
• Santa Pau 
• Sils 
• Terrades 
• Torroella de Montgrí 
• Tossa de Mar 
• La Vall d'en Bas 
• Verges  
• Vidrà 
• Vidreres 
• Vilablareix 
• Vilafant

 
Grups de teatre amateur censats (176): 
 

• La Fraternitat (Sant Llorenç de la 
Muga) 

• Grup Teatral Vidrerenc (Vidreres) 
• Trinòlegs Teatre (Vidreres) 
• Art'i'nit (Associació juvenil artística) – 

(Sant Julià de Ramis – Medinyà) 
• Cia. Dos de Deu (Sant Julià de Ramis 

– Medinyà) 
• Alba Nova (Bescanó) 
• El Jonquer (Les Planes d'Hostoles) 
• Els Esplais (Castelló d'Empúries) 
• El Paller (Castelló d'Empúries) 
• Tequatre (Castelló d'Empúries) 
• El vol del pollastre (Banyoles)  
• Comediants Kafkiana (Banyoles) 
• Lantana – Sifasol (Banyoles) 
• Mésmedia Cultural (Banyoles) 
• Pocapuc Teatre (Banyoles) 
• Teatrebrik (Banyoles) 
• Teaiatròlics (Banyoles) 
• Primer Vol de Banyoles 
• Atrevits de Marzà (Pedret i Marzà) 
• La Pedrera (Pedret i Marzà) 
• Q-Art i Acció! (Quart) 
• Sat-Teatre Centre (Sant Joan de les 

Abadesses) 

• Grup de Teatre Roses (Roses) 
• Juviteatre (Roses) 
• Optiminist (Roses) 
• Espai Mont Art Teatre Social (Pont de 

Molins) 
• Associació Teatral Somcomsom 

(Fornells de la Selva) 
• Crash Teatre (Fornells de la Selva) 
• Desastroup (La Bisbal d'Empordà) 
• Els Sanglars (La Bisbal d'Empordà) 
• El Drac (La Bisbal d'Empordà) 
• Associació de Teatre Esperrucats de 

Gualta (Gualta) 
• Associació Cultural La Totxana 

(Vilafant) 
• InCreixendo (Sant Gregori) 
• Els Rovellats de Cartellà (Sant 

Gregori) 
• Elenc Artístic Portbuenc (Portbou) 
• Fa com 9 teatre (Girona) 
• La Cuca de Llum (Girona) 
• Grup de Teatre Montilivi (Girona) 
• Plus65 (Girona) 
• Associació Toma! Teatre (Girona) 
• Grup de Gènere i Interculturalitat 

(Girona) 



• Calamiclown (Girona) 
• A l'Improvizzo (Girona) 
• L'Elenc Santperenc (Sant Pere 

Pescador) 
• La Progressiva (Pau) 
• Associació Amics de Llers Cultura i 

Esbarjo (Llers) 
• Safareig Teatre (Salt) 
• Grup Teatral Estil (Salt) 
• Brama Drama Produccions (Calonge) 
• TNIT6 (Calonge) 
• Associació Pengim-Penjam (Calonge) 
• Els Optimistes (Cassà de la Selva) 
• Cràdula Teatre (Cassà de la Selva) 
• Grup de Teatre Cassanenc (Cassà de 

la Selva) 
• La Guspira (Cassà de la Selva) 
• Centre Cultural Parroquial (La Cellera 

de Ter) 
• EsQuEtx... teatre (La Cellera de Ter) 
• Teiatru (La Jonquera) 
• Associació Cultural Grup de Teatre 

Terrabruna (Santa Pau) 
• Associació de Teatre Teló Esquinçat 

(Torroella de Montgrí-L'Estartit) 
• Associació de Teatre Medes Montgrí 

(Torroella de Montgrí-L'Estartit) 
• Sali J3 (Santa Coloma de Farners) 
• Agrupació Teatral La Clau (Santa 

Coloma de Farners) 
• Associació Cultural l'Essència (Santa 

Coloma de Farners) 
• Grup de Teatre del Poble (Llívia) 
• Grup de Teatre Infantil (Llívia) 
• Associació Grup de Teatre 

Coldeixamples (Alp) 
• L'Ola dels Maiquiets Teatre 

(Vilablareix) 
• Ateneu de la Dona de Vilablareix 

(Vilablareix) 
• Som Tiatru (Vilablareix) 
• Agrupació Teatral La Gespa 

(Palamós) 
• Associació Grup de Teatre Els 

Cosinets (Palamós) 
• Associació Juvenil Cultural Showboys 

(Palamós) 
• Associació Foment de les Arts i la 

Cultura (Palamós) 
• Associació Municipal de Gent Gran de 

Palamós (Palamós) 
• Traca Teatre (Palamós) 

• Agrupació Teatral Els Gorgues 
(Palamós) 

• Othys Teatre (Palamós) 
• Grup de Teatre L'Espill (Sant Feliu de 

Pallerols) 
• Grup Milany (Vallfogona del Ripollès) 
• Carisma Teatre (Caldes de Malavella) 
• Agrupació Teatre Transpunt (Caldes 

de Malavella) 
• Grup de Teatre Klynch (Les Preses) 
• Els Amics de Les Preses (Les Preses) 
• Taller de Teatre i Poesia de Rupià 

(Rupià) 
• Associació Cultural Amateur de Dansa 

Teatre Apsarah (Anglès) 
• Els Cantaires de Sarrià (Sarrià de Ter) 
• H6 Teatre (Arbúcies) 
• Grup de Teatre Centre d'Arbúcies 

(Arbúcies) 
• A Mossegades (Figueres) 
• Taller de Teatre de Figueres 

(Figueres) 
• Federació Aula de Teatre Eduard 

Bartolí (Figueres) 
• Dolça Tardor (Figueres) 
• La Funcional Teatre (Figueres) 
• El Bon Pastor (Figueres) 
• Associació de Pastorets (Figueres) 
• TE Quatre (Figueres) 
• TET Grup de Teatre del Casino 

Llagosterenc (Llagostera) 
• Associació La Passió (Sant Climent 

Sescebes) 
• Agrupació Teatral Xiroia (Blanes) 
• Grup de Teatre El Mirall (Blanes) 
• Associació Grup Pastorets de Blanes 

(Blanes) 
• Associació Teatral Treballadors 

Ajuntament Lloret (Lloret de Mar) 
• Quantus Teatre (Lloret de Mar) 
• Sempre anem tard (Lloret de Mar) 
•  Jubila@2 (Lloret de Mar) 
• Teatre de La Selva (Lloret de Mar) 
• Casal de l’Obrera (Lloret de Mar) 
• Associació Cultural Grup de Teatre 

Sant Hilari Sacalm (Sant Hilari 
Sacalm) 

• La Pinça (Terrades) 
• Agrupació Teatral El Finestral (Castell-

Platja d'Aro) 
• La Klaca d'Aro (Castell-Platja d'Aro) 
• Esplai El Timbal (Girona) 



• La Paròdia (Girona) 
• Poca-pena.som (Girona) 
• 7'D'Latex (Girona) 
• La Mosca Teatre (Girona) 
• Amics del Teatre de Bellcaire 

(Bellcaire d'Empordà) 
• Associació de Teatre 125 Volts 

(Cabanes) 
• Toc de Teatre (Celrà) 
• Punt i a part (Sant Jordi Desvalls) 
• Maisomtots Teatre (L'Armentera) 
• Inestable Ceretana de Teatre 

(Puigcerdà) 
• Associació Cerdanya Musical 

(Puigcerdà) 
• Teatre de Contacte (Maçanet de la 

Selva) 
• Grup de Música i Teatre El Gínjol 

(Maçanet de la Selva) 
• Teiatrerus Barrejats (Tossa de Mar) 
• Companyia de Lloguer (Tossa de Mar) 
• Associació de Pastorets de Sant 

Esteve de Llémena (Sant Aniol de 
Finestres) 

• La Jovenalla (La Vall d'en Bas) 
• Bas Teatre (La Vall d'en Bas) 
• Colla Xicoia (Planoles) 
• Associació Els Roqueters d'Espolla 

(Espolla) 
• Associació de Teatre Grup 7 de 9 

(Mieres) 
• El Llumí (Sant Jaume de Llierca) 
• Agrupació Teatral Les Bambolines 

(Palafrugell) 
• Grup Anem-hi Anant (Palafrugell) 
• La Peça Produccions (Palafrugell) 
• Aula de Teatre-Q-Media Produccions 

(Palafrugell) 
• Dom Teatre (Palafrugell) 
• Cafeida Teatre (Palafrugell) 
• Trup Teatre (Palafrugell) 
• Àgora Grup (Palafrugell) 

• Babel Teatre (Palafrugell) 
• Dansa Teatre (Palafrugell) 
• NDT-Mel Berg (Palafrugell) 
• Grata Companyia (Borrassà) 
• Sol Solet (Campdevànol) 
• + o – Teatre (Hostalric) 
• Associació de Teatre Es Quinze 

(Begur) 
• Sense Nom (Llanars) 
• El Traster Teatre (Fontcoberta) 
• Laguna Teatre (Sils) 
• Club de Teatre Riells i Viabrea (Riells i 

Viabrea) 
• MonTcabrera Teatre (Riells i Viabrea) 
• La TeTera (Sant Julià de Llor-

Bonmatí) 
• El Ratinyol (Cruïlles-Monells-Sant 

Sadurní de l'Heure) 
• Un cop i prou (Vidrà) 
• Xarxa (Llançà) 
• Casal Municipal del Pensionista 

(Llançà) 
• Associació Cultural Esportiva el Pedró 

(Pals) 
• Agrupació Teatral Marià Font (Ripoll) 
• Taller de Teatre La Teranyina (Ripoll) 
• Brivall (Ripoll) 
• Associació Teatral Pengim-Penjam 

(Verges) 
• La Companyia PIC PIC (Olot)  
• Petit Infinit Musical (Olot) 
• Voraviu Teatre (Olot) 
• Rapsòdia Veus Literàries (Olot) 
• Orfeó Popular Olotí (Olot) 
• 10 i Acció (Olot) 
• Centre Catòlic Olot (Olot) 
• Sal i Pebre (Olot) 
• Punt i a part (Llagostera) 
• Ogassa (l'Ajuntament informa d'1 grup 

però no n'especifica el nom)

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La segona fase ha estat la corresponent a l'estudi pròpiament dit en el qual han participat 
62 companyies i que ha consistit en l'elaboració d'una enquesta exhaustiva composta per 
diferents àmbits: any de creació del grup, nombre de persones que el formen, edats, 
composició dels grups, nombre d'obres teatrals realitzades, funcionament intern, nombre 
d'actuacions per obra, tipus de difusió que en fan, suport financer que tenen, tipus 
d'infraestructures de què disposen, etc. 
 
Les conclusions més evidents són:  
 
a) De les 994 persones censades per edats, 297 (el 30 %) tenen menys de 30 anys; 385 
tenen entre 31 i 50 anys (el 39 %) i 312 persones són majors de 51 anys (el 32 %). Això 
reflecteix que no hi ha cap franja d'edat que destaqui especialment per una major  
participació. 
 

 
b) Les companyies tenen clar quins són els rols de cada producció. En alguns casos la 
responsabilitat està molt definida en un o diversos membres del grup, però en d'altres, els 
rols són assumits segons les característiques especials de cada grup. 
 
Una altra dada significativa és el fet que el 76 % de les companyies tenen un director 
estable, mentre que en el 24 % restant el director és esporàdic, o bé contractat, o bé 
voluntari.  
 
A més, és important destacar que el 89 % dels tècnics que treballen en les 
representacions dels grups són voluntaris.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) El 68 % de les companyies fan 1 obra a l'any; el 22 % en fan dues, i la resta, més de 
tres. 
  

 
 
 
d) El 61 % de les companyies treballa textos de creació pròpia.  
 
Destaca especialment el tracte que tenen els autors catalans en relació amb els espanyols 
o internacionals: el 61 % de les obres representades són d'autors catalans, el 28 % són 
d'autors internacionals i l'11 % correspon a obres d'autors espanyols.  
 

 
e) Gairebé el 25 % del total de les companyies no fan cap representació fora del municipi.  
 
Actuacions al seu municipi     Actuacions fora del seu municipi 

 



f) Més del 55 % de les companyies s'han presentat a festivals o mostres de teatre. 
 

 
 
 
g) 9 companyies han actuat fora de Catalunya. Un 18 % de les companyies aspira a 
actuar dins la comarca. L'11 % voldria fer representacions per l'Estat espanyol i el 50 % 
aspira a actuar dins el territori català.  
 

 
 

 
 
 



h) Pel que fa a les infraestructures, l'estudi posa de manifest que molts dels membres de 
les companyies tenen espais privats per assajar o guardar material, i que l'esforç 
d'institucions més important ve dels mateixos ajuntaments, que atorguen ajuts econòmics i 
cedeixen locals d'assaig i, de magatzem, a més de donar suport tècnic, i de publicitat i 
difusió. 
 
La dada més remarcable d'aquest àmbit és el nombre total de sales que, gràcies a 
l'estudi, s'han pogut comptabilitzar en les comarques gironines. Les 62 companyies que 
han participat en l'estudi representen 37 municipis gironins, els quals, entre tots, disposen 
de 35 sales. Amb tot, algunes no són realment teatres, sinó escenaris adaptats en locals 
socials, centres cívics, etc. que fan aquesta funció.  
 
i) El finançament, en molts casos, s'inicia a partir de les aportacions particulars, del 
taquillatge i de les subvencions dels ajuntaments. 21 de les companyies enquestades 
treballa amb mecenatges, patrocinadors i espònsors.  
 
Algunes consideracions: L'estudi també ha servit per conèixer els grups de teatre 
amateur d'una manera molt més directa i per plantejar futures propostes de treball.  
 
a) L'estudi revela que els grups sovint tenen dificultats per a la realització i mobilitat de 
l'espectacle, tant des del punt de vista tècnic com pressupostari. Per això, una de les 
idees que s'han plantejat és crear un banc d'equipaments tècnics i d'escenografia comú 
per demarcació.  
 
b) Els grups també destaquen la importància de formar part d'associacions i federacions 
de teatre amateur, i reconeixen l'empenta que això va representar per a algunes 
campanyes impulsades per la Diputació de Girona, com el Projecte T (projecte de foment 
del teatre amateur de les comarques gironines) o el Visionat, dos projectes que permetien 
que el treball de grups es pogués donar a conèixer arreu. 
 
c) També queda palès que l'altruisme és un dels principals motors del sector, i es destaca 
el valor que les companyies donen a les ajudes i subvencions que poden rebre 
d'administracions públiques com l'Ajuntament i la Diputació de Girona. 
 
El FITAG, el motor  
 
El FITAG ha estat el motor d'aquesta iniciativa des de bon principi i ha actuat com a 
aglutinador del sector, oferint una plataforma sòlida de comunicació entre els grups i 
d'assessorament tècnic i estructural.  
 
 
 
 
 
 
 


