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Avui es compleix el 20è aniversari del
@TeatreAuditori Sant Cugat

Avui es compleix el 20è aniversari del Teatre-Auditori Sant Cugat

En un dia com avui de fa 20 anys, naixia un nou equipament cultural a Catalunya.
Era el Teatre-Auditori de Sant Cugat, la darrera de les peces construïdes en el què
es va denominar el Centre Cultural de Sant Cugat i que estava conformat per una
Biblioteca, una escola de Música (i més tard en un conservatori) i uns cinemes. Un
clúster cultural.

Va ser el primer Teatre-Auditori municipal de Catalunya tant pel que fa a la
concepció de l’equipament (un espai amb teatre i auditori per a concerts
d’orquestra, amb el què això té de positiu i negatiu), com en el model de gestió (un
organisme autònom amb només un 30% d’aportació municipal i on l’aportació de
taquilla i de mecenatge són la principal font d’ingrés, un 35% del total, un 55 si hi
afegim els guanys per cessió d’espais i del taller d’escenografia). El disseny de so
de l’espai, a càrrec d’Higini Arau, garantia la bona sonoritat dels dos formats.
Després del de Sant Cugat van venir el de Lleida, Viladecans, Granollers, Manresa i
Vic.

En aquests anys, el Teatre-Auditori ha aconseguit mantenir un bon nivell d’ocupació
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(una mitjana del 75% d’ocupació (un 85% en els últims cinc anys) i el mateix model
de gestió, en què la col·laboració público-privada és imprescindible. En aquest
sentit, benefactors culturals com a Fundació Jesús Serra de Catalana Occident, la
Fundació Damm, Endesa, Sant Cugat Centre Comercial, L’Obra Social de La Caixa o
HP han estat imprescindibles des del naixement del Teatre-Auditori. Les
administracions supramunicipals, Generalitat i Diputació, que aporten
aproximadament un 7% del pressupost total, també juguen un paper important, de
la mateixa manera que ho fa la complicitat dels mitjans de comunicació (La
Vanguardia, Catalunya ràdio, TV3, el Diari de sant Cugat i Cugat.cat).

Actes de celebració dels 20 anys del Teatre-Auditori

Dissabte, 28 de setembre a partir de els 21 h

Actuacions musicals, d’accés lliure, gratuïtes i obertes a tothom!

A la Plaça de Victòria dels Àngels.

Antònia Font, Brodas Bros i Bremen

Fi de festa amb una selecció musical de Nicolás de Ángel.

Dilluns, 30 de setembre, 19:30 h

Inauguració de l'exposició: 20 anys en imatges
Reportatge audiovisual 20 anys + Coordinat per Marina Romero
Assaig-20, de Gerald Patrick Fannon
Amb
Joan Pera / Francesc Orella / Emma Vilarasau / Mario Fernández / Dolors Vilarasau
/ Tortell Poltrona
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Cristina Casale / Joan Berlanga / Míriam Alamany / Mercè Arànega / Nina / Marta
Angelat / Glòria Rognoni
Pere Arquillué / Toni Mira / Júlia Farrés-Llongueras / Josep Ferré / Míriam Iscla / Mag
Lari
Andrea Motis, Joan Chamorro i Josep Traver
Presentació de la temporada 2013/2014 a càrrec de Santi Millán i Javi Sáncho
Actuació musical de Quintet Andrea Motis-Chamorro
Refrigeri, al vestíbul. Col·laboren: Codorniu i Estrella Damm
20 anys en imatges
Un recorregut pels 20 anys del Teatre-Auditori a través d’una selecció de 105
fotografies d’espectacles que es podran veure en cinc exposicions durant el mes
d’octubre a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, al vestíbul de l’Ajuntament, al
Claustró del Monestir, al vestíbul de l’Hospital General de Catalunya i al vestíbul del
Teatre-Auditori.
Fotografies de: Enric Fabré, Eduard Farinyes, Mané Espinosa, Jordi García, Eduard
Gasalla i Xavier Larrosa. Amb la col·laboració de HP i Tot Sant Cugat

Reptes de futur

A banda de garantir una programació variada i de qualitat com ha fet en els seus
primers vint anys d’existència, el Teatre apostarà, en el futur, per les propostes
educatives i les de caràcter familiar, que creixen alhora que els nostres ciutadans
(el 25% de la població de Sant Cugat és menor de 18 anys), per consolidar les
activitats complementàries a la programació (consultables a
http://www.tasantcugat.cat/calendari/index.php), i el treball conjunt amb altres
equipaments municipals, com els Teatres Amics, i estrènyer aliances amb espais
com el Gran Teatre del Liceu o L’Auditori i amb esdeveniments com els Festivals de
Jazz, de Guitarra, Arte Flamenco, Els Grans del Gospel, etc.

Nou web: www.tasantcugat.cat

El Teatre celebra el 20è aniversari amb la publicació d’un nou web fet amb
Responsive Design, programació que adapta l'estructura i disseny de la web al
dispositiu des del qual s'accedeix, des de PC a tauleta o mòbil. Juntament amb el
Gran Teatre del Liceu és el primer teatre que utilitza aquest programari.

page 3 / 4

Sala de Premsa SantCugat | Avui es compleix el 20è aniversari del @TeatreAuditori Sant
Copyright Premsa SantCugat SantCugat premsasantcugat@gmail.com
http://premsa.santcugat.cat/?p=9534

A més, s'ha reconcebut a través d'una arquitectura de la informació que facilita la
consulta i accés a tots els continguts i s'ha potenciat l'opció de compartir notícies i
espectacles a través de les xarxes socials. Una novetat destacada és la
programació d'un calendari on es poden visualitzar tots els espectacles programats.
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