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EL GALLINER EN DADES. Sabies que... 
 
 

Sobre els alumnes Més de 30.000 alumnes han rebut formació en aquests 25 anys 
(dades aproximades) 

 
1875 alumnes reben formació anualment (promig dels darrers 7 cursos) 
 
Tenim 608 alumnes en cursos regulars repartits en 44 grups. 
 Som la 2a escola de teatre de Catalunya en nombre d’alumnes  
(dades del curs 2014/2015) 

 
El 91% d’alumnes matriculats finalitzen el curs (cursos regulars. Dades 

del Curs 2013/2014) 

 
Hi ha un 95,25 % d’ocupació dels cursos (promig dels darrers 10 cursos 

escolars) 
 

Nombre d’alumnes. Comparativa per tipologia de cursos 
 

 
Curs 2014/2015 Alumnes 

Teatre infantil (5 a 14 anys) 243 

Teatre juvenil (14 a 20 anys) 158 

Graduat en Art dramàtic 39 

Curs Bàsic de teatre per a adults  49 

Altres cursos per a adults 119 

    

Total 608 

 
 

Valoració global de les activitats per part dels alumnes: 8,45 sobre 
10.  
(promig dels 7 darrers cursos escolars) 

 
Origen geogràfic dels alumnes:  
53,4 % Girona ciutat, 46,6% de fora de Girona 
(promig dels darrers 7 cursos escolars) 

 
Localitats de procedència: 112 de diferents. 
(dades curs 2014/2015) 

 
374 alumnes formats com a pedagogs teatrals 
(en els darrers 10 cursos escolars) 

 
  

Sobre els espais 79% d’ocupació de les aules (només en cursos regulars) 
 
25 companyies han utilitzat les aules com a sales d’assaig  cada any i 
han assajat 271 espectacles (2006-2014. Promig: 30) 

file:///z:\arxius\Galliner\Alumnes\proced�ncia%20alumnes
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1480 cessions d’espai (alumnes, cies i altres - Curs 2013/2014) 

  
Sobre les activitats 

escolars 
214 espectacles presentats en els Distrets (en els 9 darrers cursos escolars. 

Promig: 24/curs) 
 
39 Troballes amb un total de 1646 espectadors (en els 8 darrers cursos 

escolars. Promig: 5/curs. Promig d’espectadors per troballa: 42) 
 
309 sortides “Anem al teatre” 
(en els 8 darrers cursos escolars. Promig: 39/curs) 

 
4383 espectadors en els Tallers de final de curs repartits en 39 
funcions (dades del curs 2013/2014) 
 

  
€ Aportacions de les administracions públiques per alumne 

164 € /alumne (cursos regulars. Dades del curs 2014/2015) 
 
28% d’alumnes són beneficiaris de descomptes (dades del curs 

2014/2015) 
 

  
Difusió 2.0 1353 seguidors Facebook (març 2015) 

 
Web. Dades d’interès 
 

Curs   10/11 11/12 12/13 13/14 

  
    

  
Visites 

 
14274 17295 18257 18280 

Usuaris únics 8199 10405 11148 11362 
Pàgines vistes 56165 62816 62457 66877 
Temps mitjà al lloc web 00:03:08 00:03:10 00:03:03 00:03:21 

 
 

  
 Més dades 87 activitats formatives programades (Curs 2013/2014) 

 
l’AGT-El Galliner col·labora i/o organitza activitats conjuntes amb 53 
entitats (dades 2014) 
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ACTES 25 ANYS EL GALLINER – AGT 

 
Enguany El Galliner fa 25 anys i organitza tot un seguit d'actes oberts a la ciutadania per 
celebrar-ho i així agrair tot el suport rebut durant aquests temps arrencant-los un somriure. 
No volem que sigui un exercici de nostàlgia, sinó un exercici de projecció al futur. 
Totes les activitats són obertes a la ciutadania i gairebé totes són gratuïtes. 
A continuació, fem un resum dels actes dels 25 anys inclosos dins el marc de la setmana del Dia 
Internacional del Teatre i molts més. 

NOVETATS 25 ANYS: 

Del 23 al 28 de març, dins el marc de la Setmana del Dia Internacional del Teatre: 

 Presentem una trentena d’actuacions a la Rambla Llibertat – Pont de Pedra (Punt 
Informació de l’Escola) i altres punts del Barri Vell, Barri del Mercadal i, enguany, el 
Mercat del Lleó a càrrec dels 600 alumnes de l’escola. 

 Divendres, 27 a les 17,30 h. i dissabte 28 a les 11,30 h. tindran lloc les BALCUNADES al 
carrer Nou amb més de 70 alumnes per dia. Amb la col·laboració de l’associació de 
comerciants Zona U i els particulars que ens deixen els seus balcons. 

 Portarem a terme una convocatòria oberta a tothom (majors de 18 anys) per a 
participar a l’ACTE CENTRAL (DRECERES) que es durà a terme el dissabte 28 a les 12,30h 
al carrer Nou sota la direcció de Mireia Vallès. Dins del mateix acte, es durà a terme la 
lectura del manifest del Dia Internacional del Teatre a càrrec de Txell Faxedas. 

 Dissabte 28 a partir de les 16,30 h. FESTA al Pati de la Casa de Cultura amb tallers de 
circ a càrrec de la cia. Los Herrerita, animació infantil a càrrec de la cia. Els Trambòtics i 
xocolatada popular amb la col·laboració de l’Associació El Club del Barista aportant 
material tècnic i suport humà. 

A més: 

 El 14 de maig  a les 20h. GALA 25 ANYS EL GALLINER- AGT I L’ENTREGA DEL PREMI AGT 
2014 AL TEATRE MUNICIPAL. Serà una gala a on hi seran convidats socis, ex alumnes de 
graduat de l’escola, tots els presidents amb els que ha comptat l’entitat, directors de 
l’escola, professors i treballadors. Comentar que en aquest cas es necessitarà invitació 
per poder-hi assistir. 

 El 24 de maig, organitzem una SORTIDA FAMILIAR AL CIRC CRIC (St. Esteve de 
Palautordera) OBERTA A TOTHOM.  

 Estem treballant en la redacció del LLIBRE DELS 25 ANYS DEL GALLINER I L’AGT. Ja us 
informarem properament. 

 Programa de ràdio “ESVALOTEM EL GALLINER” a Fem Girona. 

 Concurs a Facebook  “I TU, JA HAS VIST A LA GALLINA?” on volem premiar les millors 
fotografies que es facin amb la nostra mascota: la gallina. Més informació al Facebook 
d’El Galliner. 

 Seguiment de tots els actes a Twitter #Galliner25anys i al nostre Facebook. 
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SETMANA DEL DIA INTERNACIONAL DEL TEATRE 
 
El Dia Internacional del Teatre, creat per l’Institut Internacional del Teatre (ITI) i la UNESCO, se 
celebra, cada any, el 27 de març. Aquest dia s’organitzen, arreu del planeta, milers d’actes 
teatrals que acostumen a incloure la lectura d’un missatge que, tradicionalment, redacta alguna 
personalitat del món del teatre. El Galliner s’hi suma amb una trentena d’accions teatrals al 
carrer durant tota la setmana, a càrrec dels 600 alumnes dels grups de l’Escola, un acte central 
que, enguany, tindrà lloc el dia 28 al matí i una Festa–Xocolatada (amb tallers de circ i animació) 
de festa de cloenda el mateix dissabte a la tarda. 
 
Totes les activitats són obertes a la ciutadania i són gratuïtes,  i tindran lloc a la cruïlla entre el 
Pont de Pedra i el començament de la Rambla (on hi haurà durant tota la setmana un punt 
informatiu de l’Escola), al carrer Nou i al pati de la Casa de Cultura de Girona. 
 
Les activitats que es fan a espais tancats tindran l’aforament limitat. 
 
Aquest any no ens hi hem posat per poc: celebrem 25 anys i volem compartir la nostra alegria 
amb tots vosaltres. Per això hem preparat una pila d'actes molt especials, on la setmana del 
Dia Internacional del Teatre, del 23 al 28 de març hi juga un paper destacadíssim. 
 
 
Del 23 al 28 de març 

TEATRE AL CARRER 
Rambla Llibertat / Pont de Pedra NOVETAT!! 

Cada dia, entre el 23 i el 28 de març, els alumnes de l’Escola surten a fer teatre al carrer en un 
recorregut pel centre de la ciutat (especialment pel Barri vell) i amb un nexe en comú: tots -o 
gairebé tots- fan parada i fonda a l’estand que El Galliner tindrà aquests dies a l’inici de la 
Rambla de la Llibertat (a tocar del Pont de pedra). 

Serà en aquest punt on podreu gaudir cada dia d’aquests espectacles:  

(Informació d’horaris i grups més endavant) 
 
 
Dimarts, 24 de març a les 20,30 h. 

NO SÉ QUI ETS (TEATRE FÒRUM) 
Centre Cívic Barri Vell – Mercadal 

 
“...I arriba un dia que ella s’adona que aquell home que va conèixer al parc és gairebé un 
desconegut.” 
 
Una obra de teatre fòrum on el públic intervé activament aportant les seves pròpies solucions 
al conflicte que es planteja a l’escena. 
 
A  càrrec dels alumnes del curs de Teatre Social II. 
Direcció: Ferran Joanmiquel  
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Més informació: 

 Entrada gratuïta. Aforament limitat.  
 Reserva d'entrades al CC. Barri vell - Mercadal. Tf.: 972 01 00 05 
 Organitza: Centre de formació teatral El Galliner i l'Estació Espai Jove. 

 

Divendres, 27 de març, a les 17.30 h. Dissabte, 28 de març, a les 11.30 h. 

BALCUNADES NOVETAT!! 
Carrer Nou 

De gent que fa teatre en pots trobar a la feina, a casa teva, a la política, a la televisió i, fins i tot, 
als teatres. Però n'has vist mai als balcons? 

Doncs això és el que farem nosaltres. Sortim al carrer per celebrar la setmana del Dia 
Internacional del Teatre i ho fem amb un espectacle esbojarrat basat en les xafarderies al 
voltant d’un casament i implicant la gent del carrer Nou per a que ens deixin pujar als seus 
balcons. 
 
A càrrec de més de 70 alumnes de Teatre Juvenil de l'Escola. 

Amb la col·laboració de l'Associació de comerciants Zona U  i dels propietaris dels balcons. 

 
Dissabte, 28 de març, a les 12,30 h. 

DRECERES  
ACTE CENTRAL + LECTURA DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DEL TEATRE 
Carrer Nou 

Dins dels actes del Dia Internacional de Teatre El Galliner s’hi suma per partida doble just 
l'endemà: amb la lectura del manifest, que enguany ha escrit el director polonès Krzysztof 
Warlikowski, a càrrec de l’actriu, directora i pedagoga teatral Txell Faxedas i amb una acció 
teatral col·lectiva oberta a tothom, dirigida per Mireia Vallès. 

Convocatòria “Vols participar a Dreceres?” NOVETAT!! 

Només cal que tinguis 18 anys o més. No cal ser alumne de l’Escola ni tenir cap gran 
coneixement de teatre. 

Què cal fer per participar-hi?: 

 Inscriure’s a la Secretaria de l’Escola, presencialment, per correu electrònic 
(elgalliner@elgalliner.cat) o per telèfon (972 20 58 84), abans del 20 de març. No 
t'oblidis de facilitar-nos les teves dades de contacte.  

 Assistir a un únic assaig: divendres. 27 de març, de 20 a 22.45 h.  (a partir de les 19.30 h. 
per als alumnes de Graduat de l'Escola) a El Galliner. 
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Dissabte, 28 de març, a partir de les 16,30 h. 

FESTA I XOCOLATA NOVETAT!! 
Pati de la Casa de Cultura 
 
Per celebrar els 25 anys de l’escola, hem volgut organitzar aquesta festa grossa oberta a tothom 
a on podreu gaudir de: Tallers de circ amb la cia. Los Herrerita, xocolatada a càrrec del Club del 
Barista i, per acabar, animació infantil amb la cia. Els Trambòtics (Carles Cors i David Planas). 

Més informació 

 Horari:  
De 16,30 h. a 18,30 h. Tallers de circ 
18 h. Xocolatada  
18.30 h. Animació infantil  

 Activitat gratuïta. 

 Per a totes les edats. 

 Amb el suport de la Casa de Cultura i amb la col·laboració de l’Associació El Club del 
Barista de Fornells, que aportaran el material tècnic i humà per l’elaboració de la 
xocolatada. 
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PROGRAMACIÓ SETMANA DEL DIA INTERNACIONAL DEL TEATRE “25 ANYS” 

Dilluns, 23 de març 
18,15 h. Busco la mitja taronja! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 

18,30 h. Sincronitzats! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
20 h. Ballem avui que demà ja no hi serem! Teatre musical RAMBLA – PONT DE PEDRA 

 
Dimarts, 24 de març 
18.15 h. Disbauxa de colors! Circ infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
18.30 h. Per molts aaaaah!!! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 

20 h. Petits moments! Humor gestual RAMBLA – PONT DE PEDRA 
20,15 h. Un silenci que no calla! Taller de lectura en veu alta RAMBLA – PONT DE PEDRA 
20,30 h.  No sé qui ets Teatre social II C.C. BARRI VELL - MERCADAL 

 
Dimecres, 25 de març 
18 h. Nena, corre, afanya’t que fem tard! Teatre juvenil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
18,15 h. Desfilada militar! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
18,30 h. Sense títol... I no m’atabalis! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
20 h. Insults! Bàsic de teatre RAMBLA – PONT DE PEDRA 
 
Dijous, 26 de març 
12 h. Macbethada Bàsic de teatre RAMBLA – PONT DE PEDRA 
12,15 h. Mira que happy! Bàsic avançat de teatre RAMBLA – PONT DE PEDRA 

 
18,15 h. Turistes a Girona Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
18,30 h. Shhhht! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
19,30 h. Cançons i balcons Interpretació de cançons RAMBLA – PONT DE PEDRA 
20 h. La dona inquieta Bàsic avançat de teatre RAMBLA – PONT DE PEDRA 
20.45 h. Test! Crea un personatge còmic RAMBLA – PONT DE PEDRA 

 

Divendres, 27 de març 
17.30 h.  BalcUnades! Teatre juvenil CARRER NOU 
 
Dissabte, 28 de març 
10,45 h. La piscina mòbil! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
11 h. Ja ha arribat l’estiu Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
11,15 h. Circus! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 

11.30 h.  BalcUnades! Teatre juvenil CARRER NOU 

12,30 h. Lectura del manifest a càrrec de Txell faxedas CARRER NOU –STA. CLARA 

12,35 h.  Acció teatral col·lectiva Dreceres! CARRER NOU –STA. CLARA 

 
16,30 h. Tallers de circ  Cia .Los Herrerita PATI CASA DE CULTURA 
16,30 h. Ens fem una foto! Teatre juvenil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
16,45 h. DITades! Teatre juvenil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
17 h. Natació sincronitzada! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 
17,15 h. El Galliner és...Teatre i xocolata! Teatre infantil RAMBLA – PONT DE PEDRA 

18,30 h. Xocolatada i animació infantil Cia. Els Trambòtics PATI CASA DE CULTURA 
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ALTRES ACTIVITATS DELS 25 ANYS 
 
Dissabtes 14 i 28 de març, 11 i 25 d'abril, 9 i 23 de maig i 6 i 20 de juny, de 16 a 17 h. 
Reemissió el següent dilluns, de 15 a 16 h. 

EL GALLINER A LA RÀDIO NOVETAT!! 
 
Esvalotem El Galliner és el programa de ràdio de FeM Girona 92.7 fm  on podreu seguir tota 
l'actualitat dels 25 anys de l'Escola. 
 
Conduït per Cristina Cantal, amb la col·laboració d'Isidre Hernández, el programa fa un repàs de 
la història de l'Escola i informa dels actes commemoratius dels 25 anys d'El Galliner. A més a 
més, el teatre en directe torna a la ràdio amb el FeM Per-Versions i us podreu posar al dia de 
tota l'actualitat de les xarxes amb Ivonne Zamora. 
 
 
Dijous, 14 de maig del 2015 a les 20 h. 

GALA 25è ANIVERSARI EL GALLINER - AGT NOVETAT!! 
+ LLIURAMENT DEL PREMI AGT 2014 
Teatre Municipal de Girona 
 
Amb aquest acte proposem un retrobament de tota la gent que ha fet possible aquest projecte 
(institucions, socis, treballadors, directors de l’escola, presidents de l’entitat) seguint en la línea 
per la recuperació i la preservació de la memòria de l’entitat que ja vàrem iniciar amb la cessió 
a l’arxiu de la ciutat de material bibliogràfic.  
 
Més informació: 

 Entrades amb invitació  

 Direcció artística: Pablo Paz 
 
 
Diumenge, 24 de maig 

SORTIDA FAMILIAR AL CIRC CRIC NOVETAT!! 

Sortida familiar, oberta a tothom, per anar a veure l’últim espectacle de Tortell Poltrona i el 
Circ Cric: Bemoll sostingut. Música, poesia, circ i pallassos. Un joc entre el possible i 
l’impossible. 
 
Venda d’entrades fins el 30 d’abril a la secretaria de l’Escola. 
Més informació: a la nostra web (www.elgalliner.cat) o bé a secretaria de l’escola. 
 
 

EL LLIBRE DELS 25 ANYS DEL GALLINER I L’ASSOCIACIÓ GIRONINA DEL TEATRE 
NOVETAT!! 

 
Amb el llibre dels 25 anys la nostra intenció és que la història de l’Escola i de l’Associació quedi 
reflectida en un llibre com a document per a la posteritat. 
 

Redacció i producció: Marta Comasòlivas i l’Associació Gironina de Teatre. 
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I A MÉS... 
 
Dissabte, 25 d’abril, a partir de les 16 h. 

DISTRETS 

Centre Cívic St. Narcís 
Una marató d’espectacles breus, creats pels alumnes de l’Escola, on no hi faltarà de res. 
Aforament limitat 

 
Divendres, 8 de maig, i dissabte, 9 de maig, a les 21 h. 
Diumenge, 10 de maig, a les 18 h. 

ROBERTO ZUCCO de Bernard-Marie Koltés 
Sala La Planeta 
La presó és massa moderna. Fins i tot un pres petitó no podria evadir-se. Ni tan sols un pres 
petit com una rata. 
Cia. Petit Chicago (projecte de 4t de Graduat) 
Dir.: Sílvia Escuder 
Preu: 10€ 
 
Dissabte, 6 de juny, a les 19,15 h 

UBÚ REI 
Centre Cívic Barri Vell / Mercadal 
Ubú arriba al poder després d’un cop d’estat. L’avarícia i la poca traça faran que el poble es 
revolti. Una farsa sobre l’ambició i l’abús de poder. 
Cia. El Guirigall (Joves Plus) 
Dir.: Elies Barberà i Marta Montiel 
Aforament limitat 
 
13, 14, 20 i 21 de juny 

TALLERS 
Sala La Planeta 
A les acaballes del curs escolar, els alumnes d’El Galliner presenten una trentena d’espectacles 
breus: els Tallers, muntatges frescos però efímers on els futurs actors es posaran a prova 
davant el públic. 
 
Del 6 al 10 de juliol 

TASTETS 
Centre de formació teatral El Galliner 
Tothom qui vulgui pot rebre una classe introductòria a alguna tècnica teatral i fer un tastet dels 
cursos de l’any vinent. Hi ha més de 300 places repartides entre una àmplia oferta de classes. 
Preu: 2 € 
 
Fins el 30 d’abril 

CONCURS DE CARTELLS 
Vols ser l’autor del cartell d’El Galliner del proper curs? 
Si tens més de 16 anys i molta creativitat, estàs convidat a participar-hi. 
Consulta les bases a la nostra web. 
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AMB EL SUPORT DE: 

              
  

AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE: 

                    
                  

 

                   
 
     

                            
 
 

  
Fotografia cartell i 

programa de mà 
David Julià (excepte les signades pels corresponents autors) 

  
Disseny cartell Jaume Geli 

  
Imatge “25 anys” Marta Salvador 

  
Agraïments a tot l’equip de l’escola pel sobreesforç que ha hagut de fer: Quim 

Noguera, Xavier Thió,  Isidre Hernández, Anna Casals  
al professorat   
a la Junta de l’AGT  i a Nene Coca com a secretari 
a tots els que heu fet possible aquest projecte d’escola/entitat des 
de el primer dia: antics presidents de l’AGT, antics directors de 
l’Escola, antics professors 
als que heu pogut venir a la roda de premsa 
als mitjans de comunicació 
al departament de mobilitat i participació de l’Ajuntament de 
Girona 
a l’Esteve Holgado 
a la trentena de voluntaris dels grups de Joves de l’Escola 
i per suposat a la Gallina! 
 

 
 
 


