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1. PROGRAMACIÓ DE L’ANY 2010
El Grup XARXA de Sant Feliu ha ofert les següents obres durant
l’any 2010:
24 de gener de 2010
Cia. La Roda Produccions
LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA
Musical
7 de febrer de 2010
Cia. Factoria Mascaró:
Dansa

4 i 1 cinc!

20 de febrer de 2010, 18h a la plaça de la Vila
Cia. De Parranda:
GUIRIGALL
Animació
(Espectacle extraordinari portat per animar l’inici de l’enterrament del
Carnestoltes)
28 de febrer de 2010
Cia. Puça Espectacles:
EL XIULET DEL RIURE
Pallasso
(Espectacle substituit per malaltia de Joan Busquets, el qual ens ha
deixat. En el seu lloc van actuar COP de CLOWN amb l’espectacle UN
ALTRE INTRÍNGULIS)
21 de març de 2010
Cia. Pa Sucat
Titelles

EN TÒFOL I LA TINA

25 d'abril de 2010
Cia. Zum Zum teatre
Teatre

TITIRITRIKI

19 de setembre de 2010
Cia. La Baldufa
Teatre d’humor i titelles

CIRQUE DEJÀ VU

10 d'octubre de 2010
Cia. La Roda
Musical

HANSEL I GRETEL
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7 de novembre de 2010
Cia. Nou nats:
Teatre

GUAKANAKA

28 de novembre de 2010
Cia. Xirriquiteula:
Teatre sense text

PAPIRUS

12 de desembre 2010
Doble funció: 12h i 18h
Cia. La Pera Llimonera:
Teatre

TORTUGA, L'ILLA DE'N TRESOT

Un total de 11 espectacles, dels quals 1 d’exterior per l’enterrament del
Carnestoltes.
D’aquests espectacles se n’han programat 2 amb Cultura en gira i s’ha
fet l’experiència de fer una sessió doble amb la companyia local la Pera
Llimonera que ha funcionat molt bé.
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2. ELS SOCIS DE XARXA
Continuem estant satisfets de l’assistència de públic del passat 2010, el
total d’espectadors respecte a l’any anterior ha disminuit, tot i que hi ha
hagut la mateixa quantitat d’espectacles de sala, i s’ha programat un
espectacle interior per Festa de Tardor.
Tot i així, els dos espectacles del mes de novembre, que normalment
eren forts de públic, ha disminuit considerablement, gairebé només
assistint-hi un centenar de persones.
Sobretot el del 7 de novembre creiem que va coincidir amb la jornada de
portes obertes del Complex municipal de piscines, la qual va atraure
molta ciutadania.
Continuem mantenint un important grup de socis que responen molt
positivament als nostres espectacles, especialment quan són
companyies que ja coneixen com: La Roda, la Pera llimonera ... on l’èxit
està garantit. Hem constatat que el títol de conte tradicional o popular és
més comercial, i per tant, intetem combinar aquesta estratègia amb
noves apostes més arriscades, les quals, tot i ser espectacles d’alta
qualitat i fins i tot premiats a FETEN (per exemple Papirus), no atrauen a
tanta gent.
Per estimular l’assistència continuem fent un sorteig al final de cada
espectacle, els nens/es guanyadors pugen a l’escenari i són rebuts pels
artistes que es fan una fotografia amb ells; també se’ls obsequia amb
gorres, i entrades gratuïtes familiars.
També es continuen editant carnets familiars per identificar les famílies
de Xarxa.
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3. AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS PER AL 28è
CICLE D’ESPECTACLES.
A l’hora d’avaluar els objectius que ens vàrem plantejar a l’inici de l’any
hem de comentar el següent:
• Aquest any el nivell d’assistència ha disminuït en molts dels
espectacles programats. Tot i que la mitjana, 213 espectadors per
espectacle, ha estat lleugerament superior a l’any anterior (205
espectadors) hi ha hagut quatre espectacles que no han arribat als
100 espectadors (normalment els que no tenen nom comercial o de
conte popular, o és un gènere com la dansa, que es creu que no
agradarà als nens). Hem tingut la sort que al fer sessió doble de la
Pera Llimonera, hem pogut omplir el teatre i la mitjana s’ha
compensat.
• S’han continuat oferint espectacles de qualitat i companyies
reconegudes.
Els espectacles que oferim inclouen diverses manifestacions
artístiques que van des del teatre gestual, titelles i animació fins
activitats relacionades amb la música, la dansa, totes elles escollides
tenint en compte el seu caràcter lúdic i alhora educatiu.
• Donat que tenim un públic bastant fidel hem observat que una gran
part ha après a valorar la qualitat de les companyies i a seleccionar
segons les seves preferències.
• Cal continuar treballant el fet de que la publicitat arribi als màxims
nens/es possibles, la qual ha de ser atractiva per a ells.
La reimplantació del val de descompte des de finals del 2009 que es
reparteix a Educació Infantil i Cicle Inicial de totes les escoles de Sant
Feliu, ha funcionat. Aquest ha tingut molt bona acceptació perquè ha
augmentat la difusió de cada espectacle dins la població escolar,
podent arribar a més famílies. Pels últims espectacles es va decidir
canviar el repartiment del val, oferint-lo de P5 a 4rt de primària, per
veure si manteníem públic més gran.
• El grup de voluntaris Xarxa s’ha reduit, tot i així la feina realitzada i la
logística es va solucionant espectacle rere espectacle.
• S’han mantingut reunions amb el Centre Parroquial, entitat on el grup
forma part de la seva àrea infantil i juvenil, a través de la representant
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que tenim al Consell de Centre. També ens hem reunit amb
l’Ajuntament per pactar propostes de futur. Dins l’Ajuntament s’ha
format part de la taula de programació, tot i així, enguany no s’ha
reunit.
• La imatge corporativa del grup Xarxa s’ha mantingut amb l’edició dels
carnets familiars i el manteniment de la pàgina web.
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4. GESTIONS REALITZADES PEL GRUP XARXA DURANT
L’ANY 2010.
• Continuem pretenent que no es consideri l’espectacle familiar o per a
tots els públics una activitat de caire secundari que es pot presentar a
qualsevol espai malgrat aquest no reuneixi els requisits pertinents.
• Com que no hi ha suficient pressupost per realitzar els espectacles
exteriors durant les festes de primavera i tardor, tal i com es feia
tradicionalment; Xarxa ha decidit no programar per Festes de
Primavera i realitzar un espectacle musical per Festa de Tardor
d’interior. Aquest últim enguany ha funcionat molt bé, i ha pogut
aportar algun ingrés a l’entitat.
• Hem continuat col·laborant amb la Fundació Xarxa assistint a les
trobades, reunions i a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil. Aquesta
última ha avançat la data d’edició, fent-se durant el mes d’abril (com
l’any anterior).
• Enguany, ha sigut un any especial per la Fundació Xarxa, ja que ha
celebrat els 15 anys d’existència. Des de Xarxa Sant Feliu, formem
part de la Comissió dels 15 anys, la qual va preparar una gran festa
d’aniversari a Mollerussa els passats 13 i 14 de novembre.
• Des del 2009 es va traspassar el cicle BUTAKA TEATRE JOVE al
Centre Parroquial, que a través d’un
grup de joves de l’Escola de Teatre i la
programació de l’Ajuntament han
realitzat tres espectacles dins del quart
cicle de Butaka.
Com que Butaka pertany a la Fundació Xarxa, les subvencions
destinades a aquest projecte van destinades al grup local. Per tant,
enguany, el grup Xarxa Sant Feliu ha gestionat els contractes i les
factures d’aquests espectacles, cosa que ha proporcionat també una
part del dèficit, ja que l’assitència a aquest cicle continúa sent escassa.
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Aquestes gestions i la dinàmica de l’entitat s’han dut a terme enguany
gràcies a la col·laboració de:
Joan Lorenzo
Maria José García
Pere Martí
Anna Vilà
Lola Amigó
Mercè Bernal
Cristina Baena
Pere Rovira
Durant l’any ens han deixat 2 voluntaris (la Maria José Garcia i en Pere
Martí) als quals els hi agraim la seva tasca.
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5. COMUNICACIÓ
Accions dutes a terme per fer difusió dels espectacles:
• Dissenyar i editar publicitat A5 amb informació de cada
espectacle.
• Dissenyar i editar tríptic semestral amb disseny original plegable,
colors corporatius i imatge distintiva de marca amb la
programació dels diferents espectacles i dades bàsiques.
• Dissenyar, editar i penjar pancarta amb programació semestral a
la paret de l’edifici del Centre Parroquial, lloc on hi ha la sala de
teatre.
• Mantenir i actualitzar la pàgina web del grup local amb la
publicació de la programació semestralment i algunes
fotografies. (www.xarxasantfeliu.com)
• Enviar correu electrònic la setmana de l’espectacle a la borsa
d’adreces que han donat el seu consentiment.
• Penjar pancarta amb imatge corporativa del teatre a la façana
del primer pis de l’edifici del teatre la mateixa setmana de
l’espectacle.
• Aconseguir presència als “tòtems” informatius amb les diferents
programacions i activitats culturals estables de la ciutat, que
l’Ajuntament finalment ha instal·lat a diferents punts de la ciutat.
• Insistir en la publicació mensual de l’agenda d’activitats
municipal i el butlletí electrònic municipal setmanal coordinats pel
Departament de Comunicació de l’Ajuntament la inclusió dels
espectacles de Xarxa.
• Editar i repartir vals de descompte tamany A7 per les classes als
11 centres educatius de la ciutat des de P3 d’Educació Infantil a
2n de Primària ( i a partir de finals d’octubre de P5 a 4rt d’EP)
• Penjar davant dels centres escolars, en fulloles enganxades a
fanals, la setmana de l’espectacle cartells amb la imatge
coorporativa, el nom i una foto de l’obra que es realitzarà.
L’activitat té el permís municipal pertinent.
• Recordar a Ràdio Sant Feliu la realització de l’espectacle durant
la setmana que es faci.
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MATERIALS PUBLICITARIS
Tríptic semestral:
Cartró troquelat a doble tinta colors corporatius blau i taronja
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A5 per espectacle
(tinta color i paper color pastel, diferent per cada obra)
Davant
Darrera

Val de descompte per repartir directament als alumnes a través del tutor:
(tinta de color i paper blanc)
Davant

Darrerre
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Pancarta semestral en color per penjar al carrer, façana edifici. 2 x 1 metres.

Pancarta generalista,
façana primer pis.

Carnet de soci
Al darrera dades família.
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6. RELACIÓ D’ESPECTADORS 2010
ASSISTÈNCIA ALS ESPECTACLES DE XARXA ANY 2010
SANT FELIU DE LLOBREGAT
DATA

ESPECTACLE

24-1-2010 Rateta que escombr..
7-2-2010 4 i 1 cinc!

ENTR.
ENTR. ENTR.
ENTR. ENTR.
NORMAL XARXA CENTRE DESC. GRAT.

ENTR TOTAL
TOTAL GUIXETA

196

94

13

29

5

337

1909,5

39

24

6

9

0

78

444,0

200

-

20-2-2010 Guirigall (exterior)
28-2-2010 Un altre intríngulis

145

78

9

19

6

257

1443,5

14-3-2010 El Tòfol i la Tina

105

41

5

6

4

161

913,0

35

30

32

8

105

535,0

19-9-2010 Cirque déjà vu

137

63

5

4

5

214

1216,0

10-10-2010 Hansel i Gretel

268

96

1

44

12

421

2361,5

43

33

1

28

0

105

585,0

51

30

0

10

10

101

521,0

12-12-2010 Tortuga –sessió matí

116

67

7

41

28

259

1308,0

12-12-2010 Tortuga –sessió tarda

145

52

7

78

0

302

1634,5

25-4-2010 Titiritriki

7-11-2010 Guakanaka
28-11-2010 Papirus

TOTAL ASSISTENTS

2340 12871,0
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ASSISTÈNCIA ALS ESPECTACLES DE BUTAKA ANY 2010
SANT FELIU DE LLOBREGAT
DATA

ENTRADA
GRATUÏTA

ESPECTACLE

ENTR
NORMAL

ENTR
TOTAL

26-2-2010 STEREO

TOTAL
GUIXETA
74

30-4-2010 NEIXEN DÉUS

374,00

36
184,00
Dades de l’Ajuntament, espectacle combinat
amb Cicle de Teatre

15-5-2010 CONNEXIONS
TOTAL ASSISTENTS

110

558,00

7. BALANÇ DE L’ANY 2010

BALANÇ APEIJ SANT FELIU DE LLOBREGAT 2010
TOTAL DESPESES
COST DE L'ESPECTACLE
COST TEATRE XARXA
COST TEATRE BUTAKA

pressupostat
24.131,72

executat COMENTARIS
28.467,59

18.000,00
15.200,00
2.800,00

21.711,89
17.258,95 11 espectacles (12 sessions)
4.452,94 2 espectacles + 3 promocions

COST DE LA SALA
LLOGUER DE SALA XARXA
LLOGUER SALA BUTAKA

1.900,00
1.300,00
600,00

1.184,00
1.184,00 Lloguer de la sala
0,00 Lloguer de la sala a càrrec CP

PUBLICITAT I PROMOCIÓ
CARTELLS XARXA

2.800,00
300,00

PUBLICITAT XARXA
INFORMACIÓ SOCIS

1.000,00
1.500,00

4.144,54
150,94 cartells,cartes, sobres (Jarcopy)
programes de mà, triptics, vals
2.351,31 descompte i pancartes (OPAC)
1.642,29 enviament SUC

REPRESENTACIÓ GRUP LOCAL
TRAMITS DIVERSOS
ALTRES

365,00
200,00
165,00

402,37
173,30 comiats voluntaris Xarxa
229,07 esmorzars companyia

MATERIAL D'OFICINA
MATERIAL D'OFICINA
ALTRES

265,00
155,00
110,00

139,37
87,00 fustes, brides, cel·lo, material oficina
52,37 entrades, adhesius, gorres

ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ
MOSTRA D'ESPECTACLES
Trobada a Mollerussa 15 anys FX
ALTRES

500,00
100,00
300,00
100,00

583,70
241,70 mostra igualada,dinar, entrades
342,00 inscripció, dinars, desplaçament, hotel
0,00

MANTENIMENT DE LA FUNDACIÓ
QUOTES

301,72
301,72

301,72
301,72 Quota trimestral
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TOTAL INGRESSOS

22.331,48

25.776,43

TAQUILLA
ESPECTACLES XARXA
ESPECTACLE BUTAKA

10.900,00
10.500,00
400,00

13.429,00
12.871,00 ESPECTACLE XARXA
558,00 ESPECTACLE CICLE BUTAKA

AJUNTAMENT

8.031,48

SUB.PER PROGRAMACIÓ
SUBVENCIÓ PER FESTES
ALTRES COL.LABORACIONS

8.031,48

INSTITUCIONS
GENERALITAT
DIPUTACIÓ

3.400,00
1.700,00
1.700,00

FUNDACIÓ XARXA
TROBADA PROGRAMACIÓ

0,00

80% sub. General: 3448,75 Xarxa - 2720
6.168,75 Butaka
0,00 maig/octubre
0,00 Tríptics, programes de mà Xarxa
3.976,69
2.089,51 subvenció 2009
1.887,18 subvenció 2009
2.201,99
Parts proporcionals subvencions
2.201,99 pendents anys anteriors

SUBVENCIONS PENDENTS
RESULT. ANY ANTERIOR
DESEMBRE 2009

6.168,75

55,19

55,19

INGRESSOS-DESPESES 2010

-1.800,24

-2.691,16

Balanç 31 desembre 2010

-1.745,05

-2.635,97

S’ha de tenir en compte que la despesa total de les sales del segon
semestre encara no s’ha facturat.
El dèficit el justifiquem per tres raons:
- Poca assistència a quatre dels espectacles que no tenen
títol de conte popular i no atreuen tant la gent.
- Haver d’assumir el cost al cicle Butaka.
- No haver cobrat el 100% de la subvenció municipal anual,
com s’havia fet fins ara.
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