
INFORME DE LA TROBADA
DE SOCIS I SÒCIES 2022

26 d'abril de 2022, El Modern (Girona)

El passat dimarts 26 d'abril de 2022 vam celebrar a l'edifici d'El Modern la primera
trobada presencial de socis i sòcies després dels més de dos anys de pandèmia.
Aquesta trobada la vam dividir en dues parts. En una primera part vam celebrar una
assemblea que ens va servir per ratificar els nous membres de la junta i aprovar
l'augment de la quota de l'associació. A la segona part de la trobada vam crear dos
espais dividits i diferenciats entre treball intern i treball extern de l'entitat. 

En l'espai de treball intern ens preguntàvem, en primera instància, què és i què no és
l'AGT. Consideràvem necessari definir què era l'associació i, de la mateixa manera,
deixar clar què no era. Tot seguit vàrem identificar les fortaleses i les debilitats
internes actuals de l'entitat.

Per altra banda, en l'espai de treball extern es va començar fent una radiografia de
l'abast de l'associació sobre un mapa de les comarques gironines. Aquest mapa ens
va servir després poder identificar quines eren les amenaces i les oportunitats que
se'ns presentaven 

En aquest informe trobareu el resultat d'aquest treball realitzat per les dues taules de
forma resumida i sintetitzada. 
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Un espai per aprendre i renovar-se en
teatre: formació  entendre perquè no
venen els socis als tallers
Un espai per debatre la pràctica que fem 
Un lloc per compartir amb la resta dels
socis qui som i què fem  networking
Un lloc on poder rebre i donar suport
emocional i eines per gestionar un mercat
precari
Un espai de trobades regulars per fer
xarxa i festa
Una finestra del gremi
Un espai de coneixença a través de l’art
Un espai per esdevenir més forts tots
junts
Un espai de creació, cooperació i
creixement artístic
Permet descomptes a teatres i festivals
com el temporada alta
Un lloc on implicar-se
Un espai que està tornant a néixer
Un espai on compartir dubtes i preguntes
Una font d’informació per a conèixer
convocatòries, formacions, subvencions,
beques, càstings, ajuts i propostes
Un espai accessible 
Un lloc on poder crear o accedir a una
sala per crear
Un pont entre socis per crear sinèrgies
Un espai de reivindicació pels
professionals del teatre de les comarques
gironines
Compartir tallers i coneixements 
Obrir-se a la comunitat

Una agència de publicitat
Un grup tancat
Un espai discriminador
Un teatre
Una productora d’espectacles
Un espai passiu 
Una agència de management
Una agència de distribució
Una empresa vertical
Un mitjà de comunicació

Què és l'AGT? Què NO és l'AGT?

2



DEBILITATS
Falta concreció en la definició de l’AGT
Els espais i les aules solen estar molt
ocupats.
Falta de coneixença entre els socis i
sòcies.
Cal potenciar el doblatge a Girona
(descentralitzar).
Cal avisar amb antelació (principi de
curs) dels tallers i formacions  i
consultar disponibilitat i interessos.
L’AGT difon les companyies, però les
companyies no difonen l’AGT.

AMENACES
Contractes precaris.
Star system català.
Teatre amateur.
Normativa de contractació poc clara.
Manca de catàleg propi.
Manca de xarxa institucional.
Grans productores d’esquenes a la
creació de base (Bitó i Focus)

FORTALESES
Hi ha energies noves i fresques.
S’han recuperat els cursos i
masterclass.
La comunicació per xarxes i mailing és
molt adequada.
Els socis i sòcies poden fer d'altaveu
de l'associació per allà on vagin.

OPORTUNITATS
Bona relació amb l’AADPC,
complementar serveis que ens falten. 
Consells Comarcals oberts a col•laborar. 
Potenciar les formacions als tècnics de
cultura dels ajuntaments perquè
potenciïn el teatre. 
Potenciar el terreny de les activitats
teatralitzades (visites i activitats
pedagògiques).
Possibilitat de teixir una xarxa de base
forta.
Teatres públics que fan produccions
pròpies.
Catàleg Escènics a tota la província.

ANÀLISI DAFO
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Trobar un nom per la comissió.
Marcar-se uns objectius a curt, mitjà i llarg termini.
Pensar una metodologia per assolir els objectius.
Dissenyar uns indicadors per poder avaluar els objectius. 

Trobar un nom per la comissió.
Marcar-se uns objectius a curt, mitjà i llarg termini.
Pensar una metodologia per assolir els objectius.
Dissenyar uns indicadors per poder avaluar els objectius. 

AGT, ara què cal fer?

Comissió de treball intern: trobades de socis i sòcies, cohesió i xarxa
interna, formacions,...

Comissió de treball extern: accions i relacions externes, visibilitat,...

Aquestes comissions rebran el suport i l'acompanyament de la junta i la coordinadora
de l'associació i se'ls facilitarà totes les eines necessàries per assolir els objectius
marcats. Caldrà passar acta de cada reunió per poder fer un bon seguiment i garantir
la transparència de l'entitat. 

Carrer Doctor Gaspar i Casal 5,
17001 Girona
Tel. 972 221 377 
agt@agt.cat 
www.agt.cat 

Horari d’atenció al públic 
Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00

Moltes gràcies per la vostra participació i
per seguir col·laborant a enfortir i fer més
gran l'Associació Gironina de Teatre!

Fins aviat, 
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