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Presentem la memòria d’un any difícil. En primer lloc
volem recordar i tenir ben presents les persones que
ens han deixat, sòcies i familiars. Esperem al llarg del
2021 poder una celebració en el seu record.
Lamentem també els comerços amics que han hagut
de plegar. Tota la nostra solidaritat.
Hem pogut fer activitat parcial no gaire més de 4 mesos,
i en unes condicions d’aforament molt reduïdes, tant
pel que fa al Teatre com a les activitats del Centre. Però
hem resistit gràcies sobre tot a les persones sòcies i
amigues de la nostra entitat.
El mes de juny vàrem fer una campanya i posteriorment
una derrama voluntària. A totes les persones que van
col·laborar, moltes gràcies.
També han fet un gran esforç les persones responsables
dels diferents tallers i seccions i les participants, tant
infants com adultes. Així com l’equip tècnic, que
ha mantingut l’optimisme i la voluntat de seguir
endavant.
I entre totes ens hem adaptat, re inventat i posat al dia
en temes tecnològics i informàtics.
El butlletí electrònic ha sortit puntualment i moltes
activitats s’han fet telemàticament: reunions, assaigs,
teletreball, conferències, i un etc. molt llarg. Malgrat
això, la memòria és molt exhaustiva i hem pogut
realitzar la majoria dels programes, activitats i
funcions previstes. Tot i que no sempre en directe.

Hem d’agrair el suport de les administracions, i
especialment el departament de Cultura.
D’aquest 2020 destacaria sobre tot el gran paper
del voluntariat, que ha teixit les xarxes de suport
comunitari i ha ajudat a fer més lleu el patiment de
les persones soles. I ha estat possible gràcies al treball
també en xarxa de les entitats sarrianenques.
La pandèmia de la Covid-19 ens ha ensenyat que hem
de viure d’una altra manera, tenint especial cura del
medi ambient. Cal repensar el model de ciutat i de
barri , i en definitiva tenir clar que necessitem i què és
superflu. Un aprenentatge que haurem de fer tota la
societat, totes les persones juntes.
El Centre i Teatre hem sortit d’aquest any de
pandèmia i hem après. Us convidem a continuar
SARRIANEJANT!

Montserrat Morera
Presidenta

La façana del Teatre de Sarrià, il·luminada de vermell, amb
la qual l’entitat es va sumar al moviment internacional
#alertavermella, reivindicant la importància de la cultura en
la crisi sanitària derivada de la pandèmia mundial.

El Centre de
Sarrià
El Centre de Sarrià és una
entitat sense ànim de lucre que
fomenta l’acció comunitària i
la integració social treballant
per la promoció cultural, i la
difusió de la cultura popular
(especialment la catala), així
com la construcció d’una
comunitat diversa i solidària i el
foment d’una educació integral:
entenent les arts escèniques i la
cultura com a motors de canvi.

Pati intern del Centre de Sarrià, entrada del
Teatre de Sarrià.

8

El Centre de Sarrià

El Centre i Teatre de Sarrià és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu la promoció d’activitats
culturals i artístiques i el foment d’una educació integral en benefici de les persones associades a l’entitat en els
diferents àmbits d’actuació de l’associació: un espai on tothom hi té cabuda! Un centre de caràcter privat, amb
vocació de servei públic, que fomenta l’acció comunitària i la implicació cultural, treballant per la integració
social, la solidaritat entre pobles i el compromís amb els/les altres a través de les arts escèniques i la cultura com a
motors de canvi.
Aquest any 2020, hem volgut donar especial incidència amb els col·lectius en risc d’exclusió social, les persones
refugiades i els joves, aixi com tots els programes de caràcter cultural on de manera especial dediquem els nostres
esforços a l’atenció tant a les persones grans, com a les famílies és la nostra principal prioritat.
Segons s’indica en els nostres fins estatuaris, a través de la gestió dels espais i instal·lacions del Centre i del
centenari Teatre de Sarrià, treballem en diferents àmbits socio-educatius i culturals:

Promoció d’activitats
culturals del nostre entorn
• Coordinem activitats que
promoguin l’esperit crític vinculades
a diferents temàtiques socials i
culturals.
• Organitzem excursions a la Natura,
així com sortides culturals a
Catalunya.
• Realitzem i fomentem activitats
culturals especialment vinculades a
la promoció de la cultura, la llengua
i les tradicions catalanes.

Construcció d’una comunitat
diversa i solidària
• Generem un espai de trobada de
persones de diferents procedències,
identitats i capacitats.
• Fomentem activitats que facilitin la
relació i convivència entre persones,
independentment del seu origen i
creences.
• Desenvolupem i donem suport
a activitats solidàries en benefici
dels sectors més vulnerables de la
societat, al nostre País com a arreu
del món, através del treball en xarxa
amb altres entitats o col·lectius
diversos.

Foment d’una educació
integral
• Treballem per oferir una àmplia
formació que apropi les arts
escèniques i la cultura en infants, joves
i persones adultes.
• Promovem els valors de l’educació
en el lleure, la formació religiosa i
esportiva, entre d’altres, per a tots els
públics associats.
• Afavorim l’inseció laboral de col·lectius
amb dificultats.
• Treballem per la sostenibilitat i les cures del nostre entorn.
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El Centre de Sarrià

El nostre Centre, amb més de 2.000 m2 d'espais útils per qualsevol
activitat, amb totes les seves sales, els espais a la terrassa, el servei
de les sales de reunions i conferències, el teatre, el servei de barcafeteria i tots els seus espais polivalents estan al servei de tots els
ciutadans del nostre Districte de Sarrià-Sant Gervasi i en especial dels
joves, on poden desenvolupar qualsevol activitat.

Activitat social i
cultural
Des de l’entitat es duen a terme
diferents activitats culturals,
formacions i tallers, així com
diversos projectes socials.
A més a més, gestionem el Teatre
de Sarrià, un teatre social amb 125
anys d’història.

Conferència “Les dones a la música”, a càrrec de
Isabel Pérez Dobarro
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1. Acció comunitàriaòria.
Activitats socials i culturals

24

activitats
realitzades

Per promoure l’acció comunitària al barri de Sarrià, des del Centre de
Sarrià coordinem activitats que promoguin l’esperit crític vinculades
a diferents temàtiques socials i culturals, mitjançant exposicions -tant
pròpies, com externes-, a les instal·lacions del Centre, així com a través
de diversos cicles de conferències com les Tertúlies de l’Ultrason,
-algunes exposades en línia degut al confinament (veure capítol 2)- o les
Conferències Quaresmals.
També organitzem excursions amb els programes de Sarrià camina, així
com sortides culturals a Catalunya, amb Sarrià veu món, i realitzem i
fomentem activitats culturals especialment vinculades a la promoció de
la cultura catalana, com les tradicionals Sardanes a la plaça de Sarrià,
-enguany, aquelles que s’han donat en temps de confinament, s’han
realitzat en format d’audició al Teatre de Sarrià-.

1.192

persones
assistents
Sarrià veu món
Sarrià camina
Excursions i sortides culturals
Número
de persones
assistents

Número
d’activitats
realitzades

Número
d’activitats
realitzades

Número
de persones
assistents

2
2
4

30
41
71

Exposicions
Tertúlies de l’Ultrason
Conferències quaresmals
Espais de reflexió i coneixement

3
5
3
11

60
311
240
601

Sardanes en xarxa

6

460

Total

24

Altres

3

60 xifres

1.192

Exposició les Campanes d’ús civil a Catalunya, organitzada
per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural, de la Generalitat de Catalunya i comissariada per
l’arxiver i historiador de l’art Daniel Vilarrubias.

Conferència quaresmal La Conversió en el dia de
cada dia, organitzada amb la Parròquia de Sarrià.

Sardanes a la plaça de Sarrià, amb la
Cobla del Baix Llobregat.

Tertúlia de l’Ultrason La regularització del Cannabis.
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Formacions, pràctiques i tallers socioculturals

11

grups
beneficiaris

176

persones
assistents per
setmana

Per tal de treballar, des d’un àmbit comunitari,
en una educació integral de les nostres persones
associades, així com amb els veïns i veïnes del barri
i de la ciutat, aquest any hem ofert una àmplia
formació apropant les arts escèniques i la cultura
en infants, joves i persones adultes i gent gran,
mitjançant diversos tallers, enfocats en les arts
plàstiques, arts escèniques i tradicions populars.
Número
de persones
assistents
per setmana

Teatre infantil
Teatre musical
Esbart
Orfeó infantil
Classes d’instruments
Casal d’estiu d’Arts Escèniques
Escola infantil d’arts escèniques
Taller de capgrossos
Taller de manualitats
Arts plàstiques

Classes d’instruments

36
6
9
9
10
50
120

10
5
15

15

Classes de català amb el CNL

21

Total

176

Treballs en Benefici de la Comunitat 5

Casal d’estiu d’arts escèniques

Casal d’estiu d’arts escèniques

Exposició final de taller de
Capgrossos.

Esbart infantil de Sarrià
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La Festa Major del Centre
Cada any, en motiu de la celebració de Sant Josep, el patró
del Centre i Teatre de Sarrià, els grups i seccions que formen
part del nostre Centre elaboren una jornada amb diverses
activitats, de manera comunitària.
D’aquesta manera, per tal de commemorar el patró de
l’entitat, es prepara un dia festiu amb una programació
variada, en què cada grup i secció presenten una
mostra, en format espectacle, amb la qual comparteixen
els aprenentatges del moment, en totes les seves
especialitats:teatre, dansa, cant coral, poesia, cultura popular
i altres activitats diverses.

El 21 de març s’ha convertit en un dia que des del Centre
aprofitem per a apropar les activitats que es desenvolupen
durant tot l’any, a la plaça de Sarrià, tradicionalment
culminant la jornada amb una calçotada a la terrassa del
Centre de Sarrià.
Aquest any 2020, degut a les restriccions provocades pel
confinament, no vam poder celebrar la nostra diada. No
obstant, es va aconseguir reprendre part de l’activitat i
no deixar passar aquesta celebració, amb una ballada
de Sardanes i algunes activitats culturals durant el mes
d’octubre.

Mural dedicat a Sant Josep situat al Pati del Centre i Teatre de Sarrià
Celebració de Sant Josep de l’any 2019, a
la plaça de Sarrià
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L’Estel de Natzaret

L’Estel de Natzaret es tracta de la tradicional obra que
reuneix a les famílies del barri de Sarrià per celebrar
l’arribada del Nadal des de fa més de 100 anys. Es tracta
d’un esdeveniment molt arrelat a Sarrià, en què han actuat i
col·laborat generacions senceres de famílies del barri, des de
besavis fins a besnets.
L’obra de teatre musical, amb música en directe, explica
de manera popular i entretinguda el misteri del Nadal i
del naixement de Jesús. L’Estel de Natzaret s’ha representat
durant 113 anys gràcies a l’esforç de generacions que s’hi

han dedicat voluntàriament i amb altruisme, i en la qual
hi intervenen més de cent actors i actrius que treballen
conjuntament amb diferents col·laboradors i entitats del barri
per mantenir viva la màgia de la nostra tradició.
Aquest any 2020, les restriccions en matèria de seguretat per
la pandèmia també han afectat aquest esdeveniment anual.
Amb un aforament del 50%, hem hagut d’adaptar la versió
original de 3h a 1:30h. No obstant, hem decidit afegir un
concert en viu amb l’Orquestra de l’Estel, amb el qual vam
poder gaudir de la música d’aquest espectacle.

Concert especial de la música de l’Estel de
Natzaret, amb l’orquestra de l’Estel.
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2. Iniciatives socialsòria.
Jovemprèn Sarrià (VIII edició)

JovEmprèn es tracta d’un programa adreçat a l’alumnat de centres educatius:
joves estudiants de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. L’objectiu és
presentar en grup d’entre 1 i 6 estudiants un projecte d’emprenedoria que
generi una resposta positiva en les persones, tot posant especial èmfasi en
l’Economia Social i solidària, la sostenibilitat i cura del medi ambient, així
com l’impacte social en cada projecte.
Un programa que vol donar a conèixer entre el jovent el món de
l’emprenedoria social i oferir-los la possibilitat de desenvolupar, de manera
tutelada per persones expertes, el propi Pla d’Empresa o Iniciativa Social, en
format de concurs.

121

L’objectiu final és obrir una finestra a la realitat laboral i emprenedora i
generar reflexions personals per a que cada alumne defineixi el seu camí
professional, des de la solidaritat i la cura del medi ambient.

projectes
presentats

512

alumnes
participants

Número
d’alumnes
participants

Número de
projectes
presentats

Número
d’alumnes
Padre Damián Sagrados Corazones
CEIP Costa i Llobera
Oak House
Escola Pia Sarrià
Total ESO

20
33
9
140
202

Número
de projectes
4
6
2
37
49

CEIP Costa i Llobera
Sagrat Cor
Total Batxillerat

41
84
125

8
20
28

Total

512

121

Escola Professional Salesiana
Sagrat Cor
Total Cicles Formatius

11
174
185

6
38
44
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1r PREMI

Xec regal per valor de 600€ en material tecnològic, musical i
editorial.
Carnet de soci per a cadascú dels membres de l’equip valorat
en 96 €/anuals

2n PREMI

Val per a dues entrades (20€) per membre de l’equip a
qualsevol dels espectacles oferts al Teatre de Sarrià durant
l’anualitat 2019 i 2020.

Categoria ESO
• Kultulern (Padre Damián)

Categoria ESO
• Immobiliària Hestia (Escola Pia)

Categoria Batxillerat
• Good Fast Food (Costa i Llobera)

Categoria Batxillerat
• Fun and Play (Sagrat Cor)

Categoria Cicles formatius
• La Vida es Bella (Escola Professional Salesiana)

Categoria Cicles formatius
• M&A (Escola Professional Salesiana)

Sessions en línia des del Teatre de Sarrià de la primera formació del
programa Jovemprèn
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El Triangle Inclusiu (VI edició)

El Triangle Inclusiu és un projecte d’APS (Aprenentatge i Servei) dirigit
a joves de secundària, de 3er i 4rt d’ESO d’instituts i escoles ordinàries
i col·lectius en risc d’exclusió (persones sense sostre, refugiats,
immigrants, joves no acompanayts, dones que han patit violència de
gènere, gent gran, alumnes d’escoles especials...).
Una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb
l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors. L’APS
combina la pedagogia amb la solidaritat, fent un servei voluntari a la
comunitat tot adquirint aprenentatges.
El projecte permet treballar les arts escèniques i el llenguatge artístic
que aquestes arts impliquen, posant al servei del compromís entre dos
grups molt diferents en edat i circumstàncies socials. En cada edició es
crea un espectacle nou.

45

persones
participants

Número
de persones
participants
Sagrat Cor
Centre d’Acollida Sant Joan de Deú
Centre d’Acollida Kirikú
Fundació La Llavor
Talleristes

Total

30
6
2
5
2

45

20

Activitat cultural - Iniciatives socials

En total, vam poder comptar amb 3 grups diferents que, en l’acte de cloenda, van fer una mostra final oberta a partir de
la qual es va obrir un debat comunitari, compartint així les experiències viscudes durant el procés de creació. Els debats
que es van realitzar al final de cada obra van ser molt enriquidors per a tothom.

Sessions en línia des del
Teatre de Sarrià

Una de les representacions
finals al Teatre de Sarrià

Sessions en línia des del
Sagrat Cor

Sessions en línia des del
Teatre de Sarrià

Degut a la pandèmia les obres finals es van representar amb públic reduït, i es van enregistrar i difondre en línia.
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Sarrià Dansa (II edició)

En aquesta edició, degut a les
restriccions provocades per la
pandèmia global, hem comptat amb
dos grups de l’escola Sant Ignasi, de
Cicles formatius.
Ambdos grups han estat de 16
persones, comptabilitzant un total de
32 alumnes inscrits/es. Acompanyats
d’una tallerista especialitzada.

Sarrià dansa es tracta d’una iniciativa que vol demostrar
com la dansa és una art escènica a l’abast tant de nois com
de noies. Vol trencar el tabú de que la dansa és més de
noies que de nois. Es fan coreografies en què tot l’alumnat
hi participa igualitàriament i tots i totes poden ballar
qualsevol tipus de dansa i ritme. Donat que la participació
és de grup/classe, la paritat i la participació igualitària de
noies i nois està garantida.
Amb aquest projecte s’introdueix, es promou i es dóna a
conèixer el llenguatge de la dansa clàssica i contemporània
en horari lectiu als/les alumnes de 5è i 6è de primària i
de 1r i 2n d’ESO d’instituts i escoles de Barcelona, a partir
de les coreografies que professorat professional dissenya
especialment per a l’ocasió. L’acord de col·laboració
permet treballar conjuntament en un projecte d’educació
i apoderament de nens i nenes i joves per mitjà de les arts
escèniques i, en concret, de la dansa.
Un projecte que compta amb diferents fases d’actuació:
sessions de formació amb el professorat, treball del
professorat a la seva aula i estrena final interpretat per
l’alumnat inscrit.
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L’objectiu és crear un espectacle per als/les alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament
per a ells/es, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l’acte, es converteix en una vivència important i
inoblidable per a tothom, representat al Teatre de Sarrià.

Representació final al Teatre de Sarrià.

Alumnat participant abans de la
representació al Teatre de Sarrià
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3. El Teatre de Sarrià
Espectacles per gènere artístic

63

activitats
realitzades

5.586

persones
assistents

Número
de persones
assistents

Número
d’activitats
realitzades

El Teatre de Sarrià, amb 125 anys d’història, es tracta d’un emblemàtic
espai que ens permet promoure el coneixement i la vinculació dels
nostres ciutadans i ciutadanes amb la cultura de proximitat, tant
tradicional, com popular i contemporània. Per aquesta raó vetllem
especialment per una programació en què la qualitat dels grups que
realitzen les activitats, i tot i ser amateurs, amb el seu grau d’exigència i
professionalitat faci que totes les actuacions siguin de gran qualitat. Per
altra banda, la varietat de les activitats que oferim anualment asseguren
un ampli ventall qualitatiu que abasta totes les arts escèniques. Aquest
any 2020 ha estat però un any excepcional. La pandèmia amb la
declaració de l’estat d’alarma, el tancament de les entitats i els teatres
i el confinament domiciliari dels ciutadans ha canviat les previsisons
que teníem de les nostres activitats.

Música
Teatre
Multidisciplinar
Teatre infantil
Dansa infantil
Espectacles infantils
Conferències
Cinema
Cultura popular
Dansa
Òpera i Sarsuela
Actes socials

Total

Número
d’activitats
realitzades
13
6
3
10
3
13
3
9
5
3
3
5
63

Número
de persones
assistents
1.053
886
326

1.242
481
303
356
143
510
286

5.586

24

Activitat cultural - El Teatre de Sarrià

Espectacles per grups externs, seccions i iniciatives socials pròpies

Número
d’espectacles
Espectacles de Grups i Seccions del Centre
Espectacles de les iniciatives socials del Centre
Grups externs
Total

10
4
49
63
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Els nostres cicles

La programació del Teatre de Sarrià es coordina a partir de la
comissió voluntària de programació (veure capítol 7), a partir de
diferents cicles que organitzem, tant impulsats pels membres
d’aquesta comissió i la Junta Directiva, com co-organitzats
amb altres entitats com els Lluïsos d’Horta, Secretariat Diocesà
de Pastoral amb Joves de Barcelona, els Amics de l’Òpera de Sarrià,
l’Institut de Cultura de Barcelona, la Federació d’Ateneus o l’entitat
Docs Barcelona (veure capítol 8).

12

Cicles

Cultura Popular als Ateneus
El Documental del mes
Òpera de Cambra de Barcelona
Cinema Espiritual
Total cicles en xarxa

Percentatge
per tipologia
de cicle

4

cicles en xarxa

8

cicles propis

Percentatge
per cicle

Cicle de Teatre
Espectacles Infantils
Sardanes al Teatre
Sarsuela
Música solidària
Un Teatre social
El Cineclub del Teatre
Dones i compositores
Total cicles propis
Total

Número
d’actes
realitzats
4
12
1
1
18

5
10
4
1
3
6
2
4
35

53
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El Trencanous, del Centre de Dansa de Catalunya.

Els Fruits Saborosos, de Vicenç Martí i Gemma
Abrié.
L’Estel de Natzaret, dels grups i seccions del
Centre de Sarrià.

Celebració del centenari del Centre
excursionista Els Balus.

Projecció del Documental del mes: Els Testimonis
de Putin.
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Iniciatives socials del Teatre de Sarrià

Volem fer del Teatre de Sarrià un espai en què tothom hi
té lloc. Posem a disposició del públic algunes iniciatives
que donin la oportunitat de generar un lloc de trobada
intergeneracional i divers, facilitant a alguns grups més
vulnerables el seu accés a la cultura mitjançant preus més
econòmics o a través de programació especial.

El Teatre amb i per la gent gran

L’escola va al Teatre!

Iniciativa que neix amb l’objectiu de promoure la
inclusió social, l’arrelament a la societat i la reducció
del sentiment de solitud no volguda de la Gent Gran
del Districte de Sarrià Sant-Gervasi per mitjà de la
cultura, facilitant la seva assistència i/o participació
en la programació ordinària de les activitats al Teatre
de Sarrià. Per l’assistència als espectacles, s’ha ofert
una entrada a preu d’1€ per la persona que presenti
la Targeta Rosa gratuïta i entrada a 2€ per aquelles
persones que acreditin la targeta rosa reduïda.

El Teatre de Sarrià té la vocació d’apropar les arts
escèniques, en tots els seus àmbits, als estudiants de
totes les edats, a través d’un programa que ofereix a les
Escoles una programació especial dirigida a totes les
edats.

En aquesta programació especial comptem amb
espectacles amb valor pedagògic que apropin la cultura
escènica als futurs espectadors, tot oferint descomptes
especials per a aquells estudiants de més edat que volen
gaudir de l’experiència teatral en horari adult.

El Centre en línia
Aquest any 2020 ha estat
protagonitzat, en gran part,
pel confinament derivat de la
pandèmia mundial produïda per
la covid-19.
Com a centre cultural i social
amb voació de servei públic,
hem continuat treballant per
continuar sent un espai de
trobada, renovant el format de les
activitats organitzades tant des de
la Junta Directiva, com per part
dels diferents Grups i Seccions,
sota el paraigües de la iniciativa
sorgida en aquest context: “La
pandèmia no ens atura”.

Concert visual La Suite de l’Aigua, de
Carlota Baldrís, retransmès en línia, dins de la
setena edició del cicle de música de Dones i
Compositores.
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El Centre i Teatre en línia - #ambtuseguirem

Campanya #ambtuseguirem
El Centre i Teatre de Sarrià, com la majoria de centres
culturals sense ànim de lucre, es va veure debilitat
econòmicament a conseqüència de la crisi social que ha
provocat la covid-19.
En aquest context, les persones vinculades a l’activitat i
la història del Centre i Teatre de Sarrià, així com tots els
grups i seccions que conformen el nostre Centre, es van
organitzar de manera voluntària per posar en marxa una
campanya de recaptació de fons en línia per paliar les
conseqüències del tancament del Teatre, així com de les
activitats socioculturals coordinades del del Centre.

Durant els mesos de març, juny i juliol de 2020, el Centre de Sarrià es
va veure debilitat econòmicament a conseqüència de la crisi social
provocada pel coronavirus. Confiant profundament en la força
de la gent i en el seu compromís social i implicació cultural, es va
posar en marxa una campanya de recaptació de fons gràcies a les
persones dels grups i seccions de l’entitat, la seva junta directiva, i
altres persones vinculades a la nostra activitat i història.
Sota el lema amb tu seguirem, durant els mesos de juny
i juliol, i gràcies a la coordinació de la Junta Directiva, es
van elaborar diferents materials audiovisuals amb els quals
poder exposar la situació i demanar la col·laboració dels
veïns i veïnes del barri per a participar en la recaptació
de fons necessària per a sobreviure durant el temps de
confinament.

Una iniciativa que no només ens va ajudar a recaptar la xifra
econòmica necessària; també va servir per a fer comunitat
en un moment tan delicat com el del confinament.

En la realització
del video principal
de campanya van
participar més de 300
persones vinculades
al Centre.
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El Centre i Teatre en línia - Activitats des de casa

La pandèmia no ens atura
Iniciatives infantils: “La Lia es queda a casa” i el “Concurs Infantil de Sant Jordi”
El grup resident del moment del Teatre de Sarrià, Cia Deliri, juntament amb la companyia Angelico Musgo, van presentar
una iniciativa que es va allargar durant el temps en què vam haver d’estar en confinament. La Lia es queda a casa es
tracta d’una sèrie de 20 capítols que es van difondre en línia i de manera gratuïta dirigits a un públic infantil, on una
titella, la Lia, explicava la seva aventura de confinar-se a casa.
D’altra banda, també vam organitzar un concurs de Sant Jordi en format en línia, oferint dos premis en dues categories,
sota el nom La Lia, Sant Jordi i jo, en què la mateixa titella Lia va interpretar els contes i dibuixos guanyadors.

La serie infantil de titelles, amb una
difusió completament en línia, va
comptar amb una mitjana de 500
visualitzacions per capítol.

Al Concurs de Sant Jordi van participar
un total de 10 persones.
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El Centre i Teatre en línia - Activitats des de casa

En la realització dels video de
les seccions van participar més
de 200 persones.
Les Tertúlies de l’Ultrason
en línia van comptar amb 257
visualitzacions.

Les activitats culturals i els grups i seccions del Centre s’adapten al confinament
Més de 30 persones formaven els sis grups de teatre amateur per adults del bloc Teatregem, dirigits per Josep Torres,
Joaquim Campanyà i Carné i Cristina Arenas Farres, durant el temps de confinament, van treballar des de casa en format
d’audioteatre. Tanmateix, l’Orfeó Sarrianenc, composat en l’actualitat per quatre formacions, durant el confinament,
també van continuar apostant per la cultura, de manera voluntària, oferint diferents cançons assajades des de casa.
També les seccions d’esport i lleure, el CP Sarrià i l’Esplai St. Vicenç, van treballar en la realització de videos per
difondre en línia i arribar als socis i sòcies més petits de la casa.

D’altra banda, durant el temps de confinament, vàrem organitzar dues Tertúlies de l’Ultrason en línia, amb un gran èxit
de participació: Ètica i animals i Cervell i noves tecnologies.
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El Centre i Teatre en línia - Aula virtual

Espectacles en línia durant la
pandèmia

Per poder aprofitar tots aquells enregistraments de les obres ja realitzades
al Teatre de Sarrià pels grups i seccions del Centre, així com per
poder mostrar en streaming i no haver de cancel·lar alguns dels actes
programats dins dels nostres cicles, durant el temps de confinament vam
posar en marxa una Aula virtual dins del web oficial del Teatre de Sarrià.
Número de
visualitzacions
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obres

16.145

visualitzacions

TITELLES “La Lia es queda a casa” [20 capítols]
“The Sound of Silence” (Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc)
“Euphoria” (Cor de l’Orfeó Sarrianenc)
“Senyor Sant Jordi Petit” (Cor de l’Orfeó Sarrianenc)
Cant coral en obert
“La meva Ismènia” (Les Ismènies)
“Mozart i Salieri” (Sortdedau)
“Quin jove més embalat” (Sortde
Radioteatre en obert
“Separar-se està de moda” (Hi som tots?)
“Rumors” (Hi som tots?)
“Bar Manolo” (Bateguem)
“Magnòlies d’Acer” (La Bambolina Negra)
“Art” (La Bambolina Negra)
“El Mètode Grönholm” (La Bambolina Negra)
Teatre en obert
Cultura Popular als Ateneus “Concert Homeatge
a Violeta Parra” (Jardines Humanos Colectivo)
Cultura Popular als Ateneus “Concert de banda
sonora” (La Valenciana)
Dones i Compositores “La Suite de l’aigua” (Carlota Baldrís)
Espectacles de cicles en streaming
Total

4.513
7.887
837
65
8.789
50
34
37
121
49
159
319
109
133
258
1.027
1.285

243
167
1.695

16.145
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Activitat cultural - El Teatre de Sarrià

Concert de Banda Sonora, La Valenciana (Cicle de
Cultura Popular als Ateneus)

Homenatge a Violeta Parra, Jardines Humanos
Colectivo (Cicle de Cultura Popular als Ateneus)
La Suite de l’Aigua, Carlota Baldrís (Cicle de
Dones i Compositores)

Imatge d’un dels capítols de La Lia es queda
a casa.

Comunicació i
difusió
La comunicació del Centre es
desenvolupa amb l’objectiu de
fer d’altaveu de la vida cultural
i associativa que successeix a les
nostres instal·lacions, així com
dels valors que defensen les
iniciatives socials dins del marc
de la nostra activitat, o de les
accions que es donen en la xarxa
associativa de la qual formem
part. Per dur a terme aquesta
tasca comptem amb un butlletí
electrònic, els webs, diversos
materials de programació, xarxes
socials i notícies als mitjans de
comunicació locals i agendes
electròniques.

Periodistes de la secció cultural de Betevé Sarrià Sant Grevasi al Teatre de Sarrià
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Comunicació i difusió

Cada setmana enviem el nostre històric butlletí electrònic “I aquesta
setmana...” tant a les persones associades, com als Amics i Amigues del
Centre, aquelles persones interessades en l’activitat que realitzem en el
marc del Centre i del Teatre.

Butlletí del Centre i Teatre

Persones associades
Amics i amigues del Centre de Sarrià
Total

2.057

Subscripcions

Número
de
subscripcions
551
1.458
2.057

+2%

Després de renovar les plataformes web del Centre i Teatre de Sarrià, l’any
2019, durant el 2020 hem aconseguit assentar i augmentar el número de
visites, gràcies a les noves eines de difusió en línia que hem implementat
durant la pandèmia (veure capítol 4).

Plataformes web

13.824 visites anuals
www.centredesarria.cat

+76%

19.603 visites anuals
www.teatredesarria.cat

+77%
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Comunicació i difusió

Xarxes socials

703 seguidors
@centredesarria

-0,6%

1.047 seguidors
@centredesarria

+5,2%

@centredesarria

+12%

743 seguidors

+43,3%

696 seguidors
@teatresarria

L’Empremta del Centre

També comptem amb una publicació pròpia del Centre i del Teatre
de Sarrià amb la qual aportem informació sobre el barri de Sarrià,
fets culturals o informació de les persones associades al Centre que es
distribueix gratuïtament.

Empremta Express

2 edicions

Distribuida online
71 descàrregues a través del web
960 descàrregues a través del butlletí

Empremta del Centre

Distribuida físicament
400 impressions distribuïdes des del Centre de Sarrià
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Comunicació i difusió

Mitjans de comunicació
El Jardí de Sarrià

La Vanguardia

La Veu de Sarrià

Diari de
Barcelona

Betevé Sarrià - St. Gervasi

Tot Barcelona

Difusió en xarxa
Associacionisme i
Cultura popular
Federació d’Ateneus
de Catalunya
Tornaveu
Centre de Recursos
per Associacions Juvenils
Sortim Barcelona
Agenda Cultural
Esbart Català de Dansaires

Les activitats del Centre de Sarrià,
així com els cicles culturals que
tenen cabuda al Teatre de Sarrià,
apareixen a diversos mitjans
de comunicació amb els quals
col·laborem depenent de la seva
distribució (mensual, bimensual,
setmanal o esporàdica). Durant
l’any 2020 han augmentat un 27%.

Xarxanet.org

Per a promocionar les activitats i espectacles del Centre i Teatre comptem
amb una xarxa d’entitats i agendes electròniques que s’han augmentat en
un 37% durant l’any 2020.

Taula d’Entitats de
Sarrià

Agenda Concerts

Federació Catalana
d’Entitats Corals

Time Out

Institut Català de les Dones

Activitum

Surtdecasa
Viasona
Coordinadora de
Pastorets

Teatre Barcelona
Sortir amb nens

Persones
associades
L’assemblea general és l’òrgan
que marca les linies de treball de
l’entitat.
Formada tant per les persones
associades per lliure, com
per aquelles que formen part
d’algun dels nostres 30 grups
i seccions culturals, totes les
decisions han de passar per
aquest espai.

Festa de celebració amb les persones participants
en l’Estel de Natzaret.
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Les persones associades

Persones associades

975

persones
associades

El Centre i Teatre de Sarrià està format
per una base social que, durant l’any 2020,
s’ha incrementat fins a arribar a les 1.031
persones associades, en comparació a les 925
persones associades que hi havia l’any 2019,
incloent-hi tots els membres participants
de les diferents seccions i grups, així com
els/les socis/es lliures, que gaudeixen i
participen dels serveis i de les activitats que
es desenvolupen a l’entitat.

+5,3%
Número
de persones
Persones associades lliures
Persones adultes
Infantil
Grups i Seccions
Total

129
339
507
846
975
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Les persones associades

Al Centre s’aglutina part de la vida comunitària i cultural del barri gràcies a les persones
associades que desenvolupen activitats culturals relacionades amb el teatre, la música,
la cultura popular, el lleure i l’esport, que s’estructuren en diverses seccions i grups.

Grups i seccions
Orfeó Sarrianenc
Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc
Cor Dones Veu
Orfeó infantil
Orfeó Sarrianenc
Coral Raspinell
Cor de Cambra Dyapason
Esbart de Sarrià
Esbart infantil
Esbart de Sarrià
Castanyoles
Guió en Blanc
La Bambolina Negra

Número de persones
26
38
17
7
88
31
4
23
10
33
11
10
33

Alumnat de classes d’instruments 6
Teatre infantil
35
Teatre musical
5
Castellers de Sarrià
5
Tabalers
3
Club de l’agulla
4
Dolça Petxina
5
10
Els Savis
7
Amics de la poesia

Catequesi per a infants
Esplai Sant Vicenç
Lleure i formació religiosa

24
83
110

Les Ismènies
L’Astracanada
Hi som tots?
Bateguem
Teatrum
Sortdedau
Teatregem
Ioga
Membre honorífic
CP Sarrià

4
10
12
10
8
4
48
6
11
381

+17%
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Activitat cultural - Acció comunitària

Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc,
a la Paròquia Sant Vicenç de
Sarrià

Sortida de monitors i
monitores de l’Esplai Sant
Vicenç
Assaig de l’Esbart de Sarrià al
Centre de Sarrià

Filial del CP Sarrià

L’organització
de l’entitat
Treballem a través d’una
organització horitzontal a partir
de diferents grups amb diverses
responsabilitats: l’Assemblea
General, l’òrgan suprem de
decisió; la Junta Directiva,
escollida per l’Assemblea,
que administra i representa
l’associació; i el Consell de
Delegats, l’òrgan de coordinació,
format per un representant
de cada secció o grup. També
comptem amb diverses
comissions encarregades de
treballar en diferents àmbits
formades per personas
voluntàries.

Façana del Teatre de Sarrià.
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Organització de l’entitat

Administració, coordinació i treball
Persones
associades

Assemblea
general

Junta
directiva

Equip
directiu
Personal
tècnic

Econòmica

Grups i
Seccions

Consell de
delegats

Programació

Pla
estratègic

Coordinació
Administració,
representació i tria
de decisions

Excecució del treball
de manera conjunta

Comissions
de treball

125è
aniversari

Comerços
col·laboradors

Obres
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Organització de l’entitat

La Junta directiva i l’equip directiu
Mn. Joan Obach
Montserrat Morera
Antoni Manich
Carme Ferrer
Ricard Julià
Natàlia Giralt
Gemma Garcia
Evarist Giner
Piepa Joan-Muns
Manel March
Jordi Matas
Ramon Noguera
Pere Pons
Eduard Puiggròs
Josep Torres

Consiliari
Presidència
Vicepresidència
Vicepresidència
Tresoreria
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

L’Equip directiu es conforma
amb les persones que excerceixen
la Presidència, les dues
Vicepresidències, la Tresoreria i
la Secretaria i una vocal. Un total
de 6 persones, que s’encarreguen
de coordinar les decisions preses
per la Junta.

La Junta Directiva, formada
per 15 persones, s’ha reunit
un total de 12 vegades durant
l’any 2020.
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Organització de l’entitat

Consell de delegats
Mn. Salvador Bacardit
Mn. Joan Obach
Carme Ferrer
Gemma Garcia
Evarist Giner
Natàlia Giralt
Piepa Joan-Muns
Ricard Julià
Montserrat Morera
Antoni Manich
Manel March
Jordi Matas
Ramon Noguera
Pere Pons
Eduard Puiggròs
Josep Torres

Equip tècnic

Hilda-Beatriz Borja
Marta Fontanet
David Molins
Carolina Negre
Ramon Pascual
Toni Rejano
Sandra Rodríguez
Jessenia Yanza Borja

Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva
Junta directiva

Personal Neteja
Programes
Suport administratiu
Secretaria
Tècnic Teatre
Tècnic Teatre
Comunicació
Suport administratiu

Maria Babot
Dolors Barrot
Ricard Bonfill
Gemma Burrull
Joaquim Campanyà
Llucia Farràs
Jordi Freixes
Joan Grimalt
Aleix Laiola Fabra
Mercè Lopez-Moya
Ricard Mas
Carolina Negre
Puri Romero
Ignasi Tusquets

Esplai Sant Vicenç
Esbart de Sarrià
Esbart de Sarrià
Cor Orfeó Sarrianenc
Teatregem
Catequesi d’Infants
La Bambolina Negra
Tertúlies de l’Ultrason
Clam per la Dignitat
Esplai Sant Vicenç
Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc
Cor Dones Veu de l’Orfeó
Sarrianenc
CP Sarrià
Castellers de Sarrià
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Organització de l’entitat

Talleristes
Laia Alberch
Cristina Arenas
Albert Cabero

Tallerista Teatre
Tallerista Teatre
Director de Cor

Comissions de treball

Pol Fernández
Carles Galindo
Gerard Ibáñez
Aina Planagumà

Comissió Econòmica
Joan Blanes
Carme Ferrer
Ricard Julià C.
Ricard Julià B.
Toni Manich
Eduard Puiggròs
Toni Pérez-Perelló
Xavier Sales
Josep Torres

Comissió d’Obres
Ricard Julià
Toni Manich
Fernando Ramos
Xavier Sales

Comissió de Programació
Quim Campanyà
Marta Carreras
Natàlia Giralt
Piepa Joan-Muns
Manel March
Montserrat Morera
Pere Pons
Josep Torres

Comissió Comerços col·laboradors
Joan Blanes
Gemma Garcia
Eduard Puiggrós
Josep Torres

Comissió Pla Estratègic
Carme Ferrer
Gemma Garcia
Ricard Julià

Tallerista Teatre i Música
Suport Sardanes
Director de Cor
Tallerista Teatre

Comissió 125è aniversari
Quim Campanyà
Marta Carreras
Llorenç Codern
Gerard Ibàñez
Carme Miralles de Imperial
Montserrat Morera
Carolina Negre
Sandra Rodríguez
Josep Torres

Relació amb
altres entitats
Gràcies a la col·laboració amb
altres entitats podem generar
un treball en xarxa que ens
permet ampliar el nostre ventall
d’activitats i construir una
comunitat més oberta.

Concert reivindicatiu de Cesk Freixas, al Teatre de
Sarrià, organitzat conjuntament amb la Plataforma
Construim la Sarrianenca.
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Relació amb entitats

Convenis

Cambra de Comerç de Barcelona
Consorci per a la Normalització Lingüística

Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya (Treballs en Benefici de la
Comunitat)

Federació Catalana de Futbol
Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana
Taula d’Entitats de Sarrià
Xarxa d’Ateneus de Catalunya
Taula de Sardanes de Sarrià - Sant Gervasi
Federació Catalana de Cineclubs
Agrupament d’Esbarts Dansaires
Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans
Coordinadora de Pastorets de Catalunya

Federació Catalana d’Entitats Corals
Plataforma Construïm la Sarrianenca
Taula de la Dona
Federació d’Ateneus de Catalunya
Consell de Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Consell de Barri (Sarrià)
Consell d’Associacions de Barcelona
Departament de Justícia de la Generalitat (Treballs en
benefici de la comunitat)

Formem part

Col·laboracions

Amics de la UNESCO de Barcelona
Centre Cívic Pere Pruna
Centre Cívic Casa Orlandai
Lluïsos de Gràcia
Sants Teatre
Ateneu Divers
Amics de la Gent Gran
Kirikú
La Llavor
Centre d’Acollida Sant Joan de Déu

Amics de la Òpera de Sarrià
Llibreria A Peu de Pàgina
Òmnium Sarrià - St. Gervasi
Wonderfun
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Càritas Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Barcelona Activa

Les xifres
econòmiques
La base econòmica del Centre
de Sarrià se sustenta amb les
aportacions de les quotes de
les persones associades. Una
quantia que es complementa
amb algunes subvencions
aportades per diferents
administracions públiques.
Tanmateix, durant l’any 2020
hem rebut l’ajuda de donacions
i patrocinis especials en el marc
de la campanya #amtuseguirem.
Escenari i platea del Teatre de Sarrià.
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Xifres econòmiques

Ingressos

270.524,89€
Total d’ingressos

Quotes persones associades
Ingressos per activitats i serveis
Donatius i patrocinis
Subvencions
Total ingressos d’explotació

Subvencions

Quotes persones associades
Persones associades individuals
Seccions i grups
Escola infantil
Casal d’Estiu

Federació d’Ateneus de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona

71.659,69
46.602,44
14.040,77
138.221,99
270.524,89 €
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Xifres econòmiques

Subvencions de la Generalitat de Catalunya
Subvenció Departament de Cultura
Subvenció Direcció General d’Acció Cívica
Subvenció Direcció General de Joventut
Subvenció SOC - Garantia Juvenil
Subvenció ICD
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Xifres econòmiques

Despeses

268.454,98€
Total despeses

Reparacions i conservació
Serveis de professionals
Primes d’assegurançes
Subministraments
Programes d’activitats
Altres despeses corrents
Ajustament negatiu per la prorrata -iva
Despeses d’explotació
Sous i salaris
Quotes Seguretat Social
Despeses de Personal
Amortitzacions
Despeses financeres
Total despeses

Resultat abans d’impostos
Impost de societats

2.069,91€
306,68 €

Resultat de l’exercici

1.763,23€

17.505,42€
29.232,95€
1.521,69€
16.908,33€
37.629,33€
5.586,39€
2.195,37€
110.579,48€
94.163,06€
23.865,74€
118.028,80€
27.326,74€
10.724,06€
268.454,98€

FORMEM PART

AMB EL SUPORT

