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Teatre Municipal de Girona, cap a un teatre sostenible 

 

Antecedents de la subvenció Next Generation EU 

En data 27 de desembre 2022 l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya publica la relació de les sol·licituds d'ajuts resoltes 
per a per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i 
musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE. 

Aquesta línia de subvencions té per objecte la transformació, la modernització i la gestió 
sostenible de les infraestructures dels equipaments escènics i musicals ubicats a Catalunya. 
Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de 
recuperació Next Generation EU, per mitjà del mecanisme de recuperació i resiliència que 
estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021. 

Marc del projecte 

El projecte es troba emmarcat en la convocatòria extraordinària del programa de “Revaloració 
de la indústria cultural”, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus Next Generation EU. El programa 
engloba el projecte relatiu a la modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les 
arts escèniques i musicals, així com al foment de circuits de difusió interterritorial 
(C24.I2.Projecte 2). 

L'objectiu d'aquest projecte és modernitzar les infraestructures dels equipaments escènics i 
musicals del territori i fer sostenible la seva gestió, desenvolupant la mesura que es preveu en 
la inversió número 2, relativa a la dinamització de la cultura al territori. 

Dades del projecte 

Import del projecte: L’import total del projecte és de: 142.597,14  € (Iva inclòs), dels quals 
82.643,00  € són finançats pel Fons Next Generation EU. 

Període d’execució del projecte: Setembre 2022 – Desembre 2022 

Nom del projecte: Teatre Municipal de Girona, cap a un teatre sostenible 
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Cap a un teatre sostenible 

El projecte de modernització del Teatre Municipal planteja la renovació d'una part dels equips 
d'il·luminació, àudio, sistemes de comunicació interna (intercoms) i vídeo del Teatre. La 
modernització de la infraestructura tècnica del Teatre Municipal persegueix els següents 
objectius: 

1. Adequar l'equipament tècnic a les necessitats dels muntatges. 

El teatre acull al voltant d'unes 90 funcions anualment, fonamentalment de la temporada estable 
i del festival Temporada Alta. La nova direcció del Teatre Municipal planteja un canvi de línia 
artística, amb una programació en clau contemporània i amb una clara aposta per la qualitat de 
les propostes. Aquesta programació comparteix algunes línies i es complementa amb la de 
Temporada Alta, oferint una temporada teatral de primer nivell durant tot l’any a la província de 
Girona.   

A nivell artístic, les dues programacions presenten espectacles ambiciosos, amb fitxes tècniques 
moltes vegades complexes que inclouen material d’última tecnologia. Cal per tant actualitzar la 
infraestructura tècnica del Teatre Municipal per tal d'estar al dia i poder acollir aquestes dues 
programacions teatrals, reduint a més la despesa de lloguers de material tècnic. 

2. Millorar l’eficiència energètica amb un estalvi d'energia. 

Una inversió en tecnologia eficient i de baix consum  és fonamental de cara a crear un projecte 
sostenible i ecològic. El projecte de sostenibilitat del Teatre proposa la inversió en il·luminació 
LED, que optimitza la llum reduint el consum energètic. Les llums LED consumeixen fins un 85% 
menys que la il·luminació teatral tradicional, i per tant te una major durabilitat. 

 3. Estalvi econòmic. 

La introducció de tecnologies eficients i de baix consum suposen una reducció de la despesa per 
diversos motius: es produeix un estalvi energètic, es redueix la despesa de manteniment i, 
gràcies a la seva versatilitat, redueix la despesa de lloguers de material tècnic. Aquest estalvi 
permetria redistribuir la despesa anual i augmentar les partides d’activitat, reforçant línies de 
treball que el teatre està iniciant i que normalment comporta pocs ingressos, com els projectes 
de mediació educativa i de mediació comunitària. 


