
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SÒCIES I SOCIS DE L’AGT DIA 22 DE 
DESEMBRE DEL 2021 

 
Format virtual a través de la plataforma: Zoom. 

 
Format no presencial a causa de les afectacions del COVID‐19. 

 
Assisteixen: Agnès Chiva, Ivan Lòpez, Clara Ortega, Albert Frayle, Marià Llop, Alba Garcia, 
Ma Àngels Salavedra 

 
S’excusen: Marta Parramon, Ángeles Garcia, Maria Jover, M. Àngels Buisac, Marta Corral, 
Sònia Esteba, Josep M. Viaplana, Isabel Boix 

 
Vots delegats de: Elies Barberà 

 
S’inicia l’Assemblea a les 19:30h. 

ORDRE DEL DIA: 

● Aprovació de l’acta anterior 
● Pressupostos 
● Direcció escola 
● Avaluació de la gala de premis 
● Projectes 2022 
● Resum de les relacions externes 
● Serveis i descomptes nous i vells 
● Breus, precs i preguntes 

 
 

 

Es comencen responent preguntes que ens han fet certs socis i sòcies. 
 

- Per quina raó l’OSIC no s’ha atorgat aquest any? Perquè a nivell de temps et donen 
un marge de poques setmanes per plantejar el projecte, actualment no en teniem 
cap d’actiu, encara que cares a l’any vinent si que el podrem demanar ja que l’Agnès 
en breus ens explicarà els projectes que estaran en actiu per cares al 2022, i cares 
al canvi de gestora de la Cristina a l’Agnès no es va poder desenvolupar el projecte i 
presentar la subvenció. 

- Aquest any ens han donat dues nominals i ens hem presentat a la Carulla que son 
70000€ amb els projectes Pep Mora i premis AGT Cristina Cervià, amb l’objectiu de 
desenvolupar gal·les més grosses, intentar sinergies amb productors, etc… que no 
només sigui una gal·la, sinó que també sigui una trobada per crear teixit teatral a 
Girona. 

- Quina és la política econòmica del recobrament de la línia de crèdit? És que és 
retornen 25000€ a final de curs, es té un compte bancari a part que gestiona la 
Laura, on es reserven dels guanys nets 25000€ per cobrir el crèdit, amb l’objectiu de 
tenir-los i poder pagar-los en el seu moment. 

- En breus s’enviarà el tancament econòmic del 2020 i el pressupost del 2021. 



S’aprova l’acta del passat 30 de setembre. 
 

- Pressupostos: 
 
Aquest any hi ha més inscripcions. Estem remuntant poc a poc per poder anar pagant el 
crèdit. Es mantenen el sous. Es planteja per més endavant un augment de matricules i de 
quotes de socis per intentar incentivar aquesta part econòmica de l’escola i de l’associació. 

El pressupost del 2022 és bastant aproximatiu, en base a l’alumnat del moment, però en el 
cas que hi tornés a haver un tancament altre vegada, els números tornarien a variar bastant. 

També s’ha invertit en la compra d’una càmera pel curs de càmera, es va comprar també 
l’equip d’il·luminació, etc… També s’està digitalitzant la biblioteca. També es vol comprar un 
projector per l’escola per poder fer una millora a la biblioteca, ja que s’hi realitzen bastantes 
classes i necessiten mostrar vídeos. S’està contactant amb empreses per poder realitzar-ho. 

- Direcció escola: 
 
Es va plantejar fer una convocatòria per la plaça de direcció i de cap d’estudis, perquè des 
de la junta crèiem que l’Isidre no podia exercir com a tal perquè no s’havia obert una 
convocatoria pùblica. Ens vam informar amb els advocats i ens van dir que no hi havia cap 
problema, que quan una persona accepta el càrrec, pot ocupar aquestes tasques i més si 
ho fa de manera correcte. Es va parlar amb l’Isidre amb la intenció o no de convocar plaça i 
vam plantejar de tornar a l’organigrama anterior i de tenir un cap d’estudis. Voliem convocar 
convocatòria pública per la plaça de cap d’estudis i ens hem reunit amb l’Isidre i hem valorat 
que la persona que entri ha de tenir coneixements de l’escola i que coneixi també tot el que 
està passant al dia a dia a l’escola. L’Isidre va plantejar a l’Alba, l’actual secretària de 
l’escola, i com a junta ens sembla una bona idea, però s’ha d’acabar de parlar. 

S’estan plantejant millores per l’escola, ja sigui tenir més aules amb miralls, la digitalització 
de la biblioteca amb un carnet per cada soci o sòcia, etc… Volem dir també que la biblioteca 
és d’ús públic, que no només és accessible pels socis/es, alumnat i professorat del Galliner, 
sinó que tothom en pot gaudir. 

- Avaluació de la gala dels premis: 
 
La gent va sortir contenta, de l’assistència també en podem estar contents. Es va fer un 
convit per a les institucions, però al final no va resultar. 

- Projectes 2022: 
 
Amb Casa de Cultura, estem intentant muntar una reunió amb institucions per saber quin 
suport econòmic podriem tenir, però abans s’ha de redactar el projecte. Seria poder 
recuperar cares al setembre el projecte del Giroscopi. 

Els entrenaments actorals, d’entrada només es van proposar 4 sessions i se n’han fet la 
meitat. El feedback que està tenint per part dels participants és molt bo. 

- Resum de les relacions externes: 
 
Ja s’han creat diferents aliances cares al 2022. Document 3 del correu electrònic. 



- Serveis i descomptes nous i vells: 
 
Hi ha sales d’assaig per socis, vestuari i material a l’escola per fer-l’ho servir, el carnet de la 
biblioteca, assessoria de producció a l’any gratuïta, descomptes en formacions que es fan 
durant l’any, preparador físic, un mecànic, 

- Breus, precs i preguntes: 

No n’hi ha hagut. 

 
 
 

Finalitza a les 20:20h 
 
Redacta Ma Àngels Salavedra 


