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PROPOSTA D’ACTIVITATS 2023 
 
 
A continuació trobeu un llistat de les activitats que ja hem realitzat i les que hem previst realitzar aquest any 
2023.  
 
II Reunió de delegats de coordinadores. 
Febrer. Acollits per la Coordinadora GATAP. Jornada on vàrem compartir les 
diferents formes en que treballen les coordinadores: com organitzen i gestionen 
el seu treball així com els recursos dels que disposen.  Amb assistència de les 
coordinadores de la Catalunya Central, Barcelona, Terres de l’Ebre, Lleida, Vallès, 
Maresme, Baix Llobregat i Tarragonès (aquesta darrera en fase de constitució). 
Girona no va poder assistir. La tercera trobada serà el proper setembre. 
 
 
III Jornada de Teatre Breu 2024. 
De caràcter bianual, es convoca ara per a l’any 2024. Més endavant l’equip que gestiona 
“La Jornada” ens farà saber dates i lloc. A l’hora de preparar textos, tinguem present que el 
proper 2024 celebrarem l’any Guimerà. Afegim que en breu us farem arribar el llibre en 
format digital.  
 
Assemblea Ordinària de la Federació. 
18 de març, al Museu d’Història de Catalunya, Barcelona.  
 
Celebració del Dia Mundial de Teatre.  
Març. El manifest per part de la Federació ha estat escrit per la Comissió de Joves de la Federació. El rebreu 
puntualment. Diferents coordinadores celebraran l’acte amb els seus grups organitzant diferents activitats. 
El missatge institucional ha estat escrit per Samiha Ayoub, actriu egípcia.  
 
 
XIX Mostra Nacional de Teatre Amateur. 
Tindrà lloc a Pineda de Mar del 28 d’abril a l’1 de maig. Hem tancat la recepció de propostes 
amb una xifra ben alta: 73 sol·licituds de participació. Acabeu de rebre informació referent 
als preus d’aquest any. Ara ha començat la selecció i la confecció de la programació. Ja 
podeu apuntar-vos! 
 
 
XXI Premis Arlequí en la convocatòria de l’any 2022. 
S’han convocat el gener i es lliuraran dins la XIX Mostra Nacional a Pineda de Mar. 
Mantenim les categories: a l’entitat o grup amateur, a la persona, al professional, al 
foment o grup de teatre infantil/juvenil i la categoria especial. Us convidem a 
participar.  
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XIX Mostra de Grups Infantils de Teatre. 
Juny. Tindrà lloc a Alcanar, el dia 3, a l’Auditori José Antonio Valls. Una bona jornada 
de teatre, diversió i companyonia entre les menudes i menuts dels nostres grups. 
Organitzada per la Coordinadora de les Terres de l’Ebre i la Comissió de Joves.  
 
 
Celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural. 
Juny. El Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar aquest dia 4 com el 
Dia de l’Associacionisme Cultural, instaurant així una jornada dedicada a posar 
en valor el pes i la força de l’associacionisme. Les nostres coordinadores estan 
preparant activitats per celebrar el DASC. 

 
 
X Mostra de Teatre Juvenil 
Juny. Els dies 17 i 18 a Sant Feliu de Codines. Adreçada a joves entre 15 i 24 anys. 
Obres de teatre durant tot el cap de setmana. Acampada, jocs, DJs i moltes 
altres sorpreses.  
 
 
Jurat del Premi Margarida Xirgu. 
Convocat el 49è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu. La revista “Núvol” 
i la Federació assumim l’organització del guardó, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea i l’Institut del Teatre.  
 
 
ITINERA 
De setembre a desembre. Convoquem la tercera mostra itinerant de teatre per tot el 
territori. 
 
 
 
XXXI Trobada de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya 
Octubre. Tindrà lloc els dies 30 de setembre i 1 d’octubre a ... La coordinadora que l’organitza ens ho desvela 
durant l’assemblea.  
 
Les coordinadores 
Cadascuna de les coordinadores organitza les seves activitats: tallers, mostres, rodes, festivals, premis i altres. 
Tenen totes el suport de la Federació. També son les coordinadores qui organitzen mostres que abasten tot 
el territori nacional. Tenim nou coordinadores ben actives i una en procés de crear-se.  
 
Comissions de la Junta Directiva 
A més de la feina que van fent les diverses comissions, destaquem la intenció de l’equip de comunicació de 
refer la pàgina web, que avui presentem, així com una manera més actual de comunicar-nos. Hores d’ara les 
comissions que hi ha en marxa són les següents: econòmica, comunicació, teatre breu, internacional, premis 
arlequí, mostres, Premi Xirgu, gènere. Algunes d’elles tenen caràcter temporal dins l’any. 
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Presència i relacions de la Federació a l’exterior AITA/IATA – CIFTA.  
La Federació és membre de ple dret d’AITA/IATA tenint la consideració de Centre Nacional.  
Assemblea a Budapest. Dos grups de la Federació han estat escollits per anar al seu festival. Un 
en línia (festival a St. John - Canadà), Tràfec Teatre, i La Tribu, grup infantil, escollit per anar a 
una trobada a l’Índia. Un grup de CIFTA participarà a La Mostra. 
L’any 2024 convocaran “Les Estivades”, a Bèlgica, sota el tema 
“El Viatge”. Propostes de creació pròpia. Hi ha assemblea 
general també al Marroc.  
 
Intercanvis 
Organitzem intercanvis amb grups de diferents indrets. Per aquest any hem acordat, a més de l’intercanvi 
que tenim amb la FNCTA – Midi Pyrénées, encetem intercanvis amb la Federació Valenciana i la Federació 
Madrilenya. 
 
Ens de l’Associacionisme Cultural Català 
Es treballa per donar noves eines als associats per tal que la seva comunicació sigui 
mes fluida i arribi a mes persones. Ostentem la sots presidència.  

 
Consell de l’Associacionisme Cultural 
La Federació compta amb dos representants en aquest consell que es va constituir 
com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèria de cultura en relació 
amb la cultura popular, la dinamització sociocultural i l’associacionisme cultural.  Es segueix treballant en els 
temes pendents d’anteriors trobades per tal que els actes culturals populars tinguin més difusió. 
 
Assistència a espectacles professionals 
Març. Coincidint amb el dia de l’assemblea, assistim a la representació de “L’alegria que passa” al Teatre 
Poliorama.  
 
II Congrés de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. 
Acabem d’editar el llibre que avui teniu a les vostres mans. És hora ara de treballar 
en les conclusions que van redactar-se en les diferents ponències. Cal dir que ja es 
treballa en algunes de les aportacions fetes com són la millora de la pàgina web, la 
potenciació de les relacions amb federacions veïnes, la mirada internacional, la 
presencia de joves en la presa de decisions. Unint part d’aquestes, treballarem per 
aconseguir realitzar un projecte amb França finançat per Erasmus+.  
 
 
Adhesió a la campanya “Bravo per vosaltres, que feu cultura popular”.   
Ens hem adherit a la campanya institucional de promoció de la cultura popular i 
l’associacionisme cultural. És la primera campanya d’aquest tipus que engega el 
Departament de Cultura. Té com a objectiu el reconeixement a la tasca duta a terme 

per les persones i entitats del sector. Etiqueteu les vostres activitats a les xarxes amb 
#femculturapopular  
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