ADETCA
Associació d’Empreses
de Teatre de Catalunya

ADETCA
29 ANYS TREBALLANT PER IMPULSAR I COHESIONAR EL SECTOR

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE TEATRE DE CATALUNYA (ADETCA) neix el 1992 amb l’objectiu de vetllar pel
desenvolupament del teatre d’iniciativa privada en qualsevol de les seves manifestacions.
Des dels seus inicis, al 1992, ADETCA ha creat vies i procediments que han estimulat la feina dels seus associats, la
visibilitat i cohesió del sector, així com la seva representació davant qualsevol organisme públic o privat relacionat amb
l’àmbit teatral. Entre moltes altres iniciatives podem destacar:
► La participació en la consecució del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipaments per als Teatres de Barcelona
► Les negociacions amb l’Institut Català de les Empreses Culturals per buscar mesures i ajuts que reforcin els
projectes escènics de les empreses del sector
► La col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona per a la participació del sector privat en la configuració del
Festival Grec
► La participació en l’elaboració i creació del Primer Conveni Col·lectiu d’Actors i Actrius de Teatre de l’àmbit de
Catalunya que va ser signat al mes de desembre de 2003
► La col·laboració amb FAETEDA en l’elaboració de les bases de les subvencions concedides pel Ministeri.
► La participació en el canvi de normativa de l’IVA de les subvencions.
► La participació en la regulació de les cotitzacions de l’Artista en matèria de Seguretat Social.
► L’activa participació en la rebaixa de l’IVA cultural.
► En l’actualitat, ADETCA està negociant les conseqüències de l’aplicació de l'Estatut de l’Artista i les repercussions
de l’aplicació del registre de la jornada a la nostra activitat.

ASSOCIATS
ADETCA està integrada actualment per 56 empreses associades entre les quals hi ha sales, productores i distribuïdores
teatrals de Catalunya.
Actualment representa més del 95% de les sales de teatre privades de Catalunya i més del 90% de les empreses
productores de teatre.

Representativitat

95% SALES DE
TEATRE

90%
PRODUCTORES

ASSOCIATS
ANEXA
www.anexa.nu

ANTIC TEATRE
www.anticteatre.com

APUNTA TEATRE
www.salaversusglories.cat

AQUAREL·LA
www.aquarella.es

AQUITÀNIA TEATRE
www.aquitaniateatre.es

ARRISKA
www. arriska.cat

BARTS Barcelona Arts on
Stage
www.barts.es

BITÒ PRODUCCIONS
Teatre de Salt
Temporada Alta
www.bitoproduccions.com

COCO COMÍN CREACIONS
TEATRALS, S.L.
www.cococomin.com

DAU AL SEC
TEATRE
www.daualsecartsesceniques. EIXAMPLE
www.eixampleteatre.cat
cat

EL MUSICAL MÉS PETIT
EL TERRAT
www.elmusicalmespetit.com www.elterrat.com

EL MALDÀ
www.elmalda.cat

EL VICTÒRIA
www.teatrevictoria.com

GOLEM’S
www.golems.cat

GRUP BALAÑÁ
Teatre Borràs
Teatre Tívoli
Teatre Coliseum
www.grupbalana.com

GRUP FOCUS
Teatre Condal
Teatre Goya
Teatre Romea
La Villarroel
www.grupfocus.cat

JOVE TEATRE REGINA
www.jtregina.com

L’AUTÈNTICA TEATRE
www.lautenticateatro.com

LA BADABADOC
www.labadabadocteatre.es

LA BRUTAL
www.labrutal.com

LA PERLA 29
www.perla29.cat

LA PUNTUAL
www.lapuntual.info

ASSOCIATS
SALA MIGUEL HERNÁNDEZ
www.lasalateatre.cat

LUZ DE GAS
www.luzdegas.com

NOSTROMO LIVE

PRODUCTORA 23
ca.productora23.com

MOLA PRODUCCIONS
IVANOW
www.molaproduccions.wordp NAU
www.nauivanow.com
ress.com
PROMOCIONS TEATRALS DE
GIRA www.degira.cat

Q ARS TEATRE
www.qarsteatre.blogspot.com

SALA ARS TEATRE BARCELONA SALA ATRIUM
www.salaarsteatre.com
www.teatrium.cat

SALA BECKETT
www.salabeckett.cat

SALA FÈNIX
www.salafenix.com

SALAFLYHARD
www.salaflyhard.com

SALA LA PLANETA
www.laplaneta.net

SALA MERCANTIL
www.salamercantil.cat

SALA ÓN BARCELONA
wwwsalaonbcn.com

SALA TRONO
www.salatrono.com

SAT! Sant Andreu Teatre
STROMBOLI
www.bcn.cat/santandreuteatre

TEATRE AKADÈMIA
www.teatreakademia.cat

TEATRE APOLO
www.teatreapolo.com

TEATRE DE L'AURORA
www.teatreaurora.cat

TEATRE DEL RAVAL
www.teatredelraval.com

TEATRE EÒLIA
www.teatreolia.cat

TEATRE GAUDÍ BARCELONA
TANTARANTANA TEATRE
www.teatregaudibarcelona.co www.tantarantana.com
m

TEATRENEU
www.teatreneu.com

VANIA PRODUCCIONS, S.L.
www.vania.es

ZOOPA
www.zoopa.es

TRES PER 3, S.A.
Teatre Poliorama
www.teatrepoliorama.com

TEATRE DE LA GLEVA
www.laglevateatre.com

VELVET EVENTS
www.velvetevents.es

JUNTA DIRECTIVA
La gerent del Grup Focus, Isabel Vidal, és la presidenta
d’ADETCA des de febrer de 2019.
La nova Junta, proposada per Isabel Vidal, ha quedat
constituïda de la següent manera:

►
►
►
►
►
►

Presidència: Isabel Vidal, GRUP FOCUS
Vicepresidència de Teatres: Mª José Balañá, GRUP
BALAÑÁ
Vicepresidència de Sales de Proximitat: Marina
Marcos, EL MALDÀ
Vicepresidència de Productores: Toni Albaladejo,
ANEXA
Secretaria: Marta Montalbán, BITÒ PRODUCCIONS
Tresoreria: Joan Negrié, SALA TRONO

Vocals:
►
►
►

Òscar Balcells, TEATRE DE L’AURORA
Ferran Murillo, TEATRE TANTARANTANA
Jofre Blesa, SALA VERSUS GLÒRIES

ADETCA compta, a més, amb:
▲
▲

Gerència: Txell Remolins
Secretaria Tècnica: Marta Soro

Totes les accions proposades al programa d’actuació són
desenvolupades pels membres de la Junta, els
Vicepresidents, la Secretària i la Presidenta, acompanyats
per la gerència i la secretària tècnica. En molts casos, ho
fan organitzats en comissions:

▲
▲
▲
▲
▲
▲

Comissió de representació institucional
Comissió de màrqueting i públics
Comissió de sales de proximitat
Comissió de sales i productores grans
Comissió de territori
Comissió de relació amb el soci

ACTIVITAT
Actualment:

► ADETCA representa al sector de les arts escèniques en la Comissió de Cultura del ICUB, en el Consell Turisme i
Ciutat de Barcelona, en el Consell de Direcció del ICEC, en diferents comissions de l’ICEC per valorar les diferents
línies d’ajut, en les comissions de treball per definir l’Estatut de l’Artista, entre d’altres.

► ADETCA és sòcia fundadora de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), on
actualment ocupa la vicepresidència primera. Així, l’associació i les diferents empreses es poden beneficiar de les
diferents accions i/o projectes de FAETEDA i tenir representació en diferents temes i qüestions d’àmbit estatal.

► ADETCA forma part també de PEARLE, Performing Arts Employers Associations League Europe, associació
europea d’empreses d’arts en viu (música i arts escèniques). La pertinença a aquesta associació no es directa sinó
mitjançant FAETEDA. Des d’aquesta entitat s’aborden projectes i qüestions diverses d’àmbit supra-estatal, com lleis
europees, etc.

► ADETCA té convenis de col·laboració amb la SGAE, amb l’Institut del Teatre i actualment y està treballant per
establir acords de col.laboració amb els diferents agents implicats del sector. Així mateix, està fomentant i ampliant
l’adhesió a l’associació.

ACTIVITAT
ADETCA realitza estudis estadístics sobre públic, recaptació, ocupació dels teatres de Barcelona i els
teatres privats de Catalunya. És propietària d’una eina informàtica, les ESPIETES, que permet tenir
informació en temps real de les dades del sector.
Es tracta d’una eina bàsica per l’associació i per les diferents administracions per les qual les ESPIETES és
la seva font bàsica per obtenir xifres sobre el sector de les arts escèniques.

ADETCA coordina l’Agenda Teatral de la ciutat de Barcelona: estrenes, rodes de premsa, etc. Es tracta
d’una eina molt utilitzada per tot els sector de la cultura i de les arts escèniques en particular per
coordinar els actes que es realitzen i evitar la competència per la presència dels mitjans de comunicació i
aconseguir la màxima presència als mitjans dels diferents teatres i institucions culturals.

ADETCA, gestiona i controla els carnets ADETCA de les sales de teatre de la ciutat, que permet establir
criteris comuns entre les diferents sales i ordenar l’accés de premsa, programadors, etc.

ADETCA assessora i informa a les empreses associades sobre tot allò rellevant pel correcte funcionament
de les empreses i del sector en general. Estableix amb altres empreses i institucions acords globals de
sector i realitza recomanacions als associats sobre les qüestions genèriques.
ADETCA canalitza i coordina les inquietuds, preocupacions i demandes dels seus associats cap a les
institucions, sectors i altres empreses pertinents.
ADETCA organitza diferents actes i activitats per tal de visibilitzar i posar en relleu el sector de les arts
escèniques com: Catalunya Aixeca el Teló, Celebració del Dia Mundial del Teatre, Dia del Teatre SGAE i
diferents campanyes promocionals i de comunicació.

ÀREES DE TREBALL
Per poder assolir els seus objectius, ADETCA realitza la seva activitat segons les principals línies de treball que s’han
anat desenvolupant els anys anteriors però, sempre, amb un objectiu i un esperit renovador per adaptar l’entitat al
nou entorn en tots els seus àmbits.
Les principals àrees de treball són:

Àrea de representació

Àrea d’estudi i anàlisi del sector

Àrea informativa

Àrea d’assessorament i formació

Àrea de serveis als socis

Àrea de comunicació i promoció

Àrea de representació
És des d’aquesta àrea que ADETCA exerceix el seu paper de portaveu del seus socis i per extensió del sector de les
Arts Escèniques a Catalunya.

↗ Coordinació i comunicació amb diferents agents privats.
↗ Representació davant de diferents institucions, per totes aquelles qüestions que afecten a la cultura i al sector de
les arts escèniques en particular. D’especial rellevància és tot allò que afecta a les subvencions que les diferents
administracions i institucions dediquen a les arts escèniques, dintre de les polítiques culturals per la millora del
sector.
↗ Participació en diferents òrgans de gestió, participació i negociació tant públics com privats:
↗ Consell de Direcció de l’ICEC.
↗ Comissió sectorial de l’ICEC.
↗ Consell de Cultura de Barcelona.
↗ Plataforma de negociació i seguiment del conveni d’actors.

↗ Consell de Cultura de l’ICUB.
↗ Consell Turisme i Ciutat de Barcelona.
↗ Junta directiva de FAETEDA
↗ Representació dels socis i del sector per protegir-lo en totes aquelles iniciatives normatives o legals que els puguin
afectar.

Àrea d’estudi i anàlisi
Des d’aquesta àrea es vol fer anàlisi de la situació del sector de forma dinàmica i
que aquesta anàlisi serveixi tant a l’Associació com a les diferents empreses que la
formen per a definir les estratègies de futur més adequades.
Per fer aquest estudi, ADETCA compta amb una eina pròpia:
•

Espietes – Aplicació web. Eina de recollida i anàlisi de les dades del sector a
partir de la informació facilitada pels teatres. La informació s’actualitza
setmanalment i permet diferents anàlisi tant des del punt de vista sectorial com
des del punt de vista particular.

•

Resum setmanal de les Espietes. Informe setmanal amb les dades de públic i de
recaptació de tots els teatres.

•

Anàlisi-resum mensual de dades. Des del 2018, el resum setmanal d’espietes
es complementa amb un resum mensual de les dades acumulades de la
temporada i la seva comparativa amb la temporada anterior. D’aquesta forma
tots els socis tenen informació dels resultats del sector i la seva evolució i
comparativa amb la temporada anterior, per mesos, setmanes, tipologia de
teatre, gèneres, etc.

És important destacar la importància i posar en valor l’eina Espietes:
↗ Des de 1994, constitueix la principal font de dades del sector de les arts
escèniques tant pel sector privat com per a les administracions públiques.
↗ FAETEDA, amb la recent creació de Chivatos, s’alimenta d’Espietes per poder
actualitzar les dades de Catalunya.
ADETCA amb un esperit de col·laboració i de transparència facilita les seves dades a
aquelles administracions que ho sol·liciten.

Àrea informativa
Des d’aquesta àrea s’intenta recollir, filtrar i traspassar als associats d’ADETCA aquelles informacions i notícies
rellevants per la seva activitat o rellevants des del punt de vista del sector de les arts escèniques. Ens referim també a
les accions que busquen la coordinació d’interessos, recursos, activitats, etc. dels nostres associats.
Dintre d’aquesta àrea les principals informacions es poden agrupar en:

↗ Ajuts i subvencions: Generalitat de Catalunya, en els seus diferents departaments; Ministeri de Cultura i
INAEM; altres administracions; Ajuts i projectes europeus; ajudes, beques d’entitats privades.

↗ Normatives, regulacions i legislació que puguin afectar de forma directa o indirecta a les empreses del
sector.
↗ Diferents plans, programes i projectes del sector.
↗ Actes, cursos, seminaris d’interès organitzats per diferents institucions, empreses o associacions.
↗ Notícies rellevants del sector.
↗ Notícies de les reunions, fòrums, plataformes i comissions en les que ADETCA participa.
↗ Gestió de l’Agenda Teatral de Barcelona.
La informació es vehicula, mitjançant circulars, correus electrònics, atenció telefònica als nostres associats, reunions
informatives i a través de la zona privada del web www.ADETCA.cat que funciona como una intranet per als nostres
socis.
L’objectiu d’aquesta àrea és oferir a tots els associats la informació rellevant per la seva gestió quotidiana, evitant que
cada empresa hagi de realitzar la tasca de recerca d’informació de forma particular. Aquesta àrea resulta especialment
útil per a les empreses de menor dimensió que haurien de dedicar esforços i recursos a mantenir-se ben informades de
les diferents qüestions que afecten la seva activitat.

Àrea de formació i assessorament
↗ ADETCA està reforçant aquesta àrea de treball sobretot pel que fa a la formació complementària dels seus associats.
Mitjançant consultes i formularis volem saber de primera mà quins són els coneixements que manquen i que són
imprescindibles pel dia a dia de l’activitat.
↗ ADETCA reforça la sinergia amb altres associacions i institucions per tal de coordinar esforços, ampliar l’oferta
formativa i abaratir-ne els possibles costos. Per això, s’han establert acords de treball amb l’SDE, amb diferents
gabinets jurídics i s’han formalitzat convenis de col·laboració amb l’Institut del Teatre per tal de col·laborar i
participar en les diferents accions formatives de l’Institut i de l’ESTAE.

↗ Pel que fa a l’assessorament, ADETCA treballa constantment per millorar aquest servei i estudiar la possibilitat
d’obrir nous canals per fer les consultes:
↗ Assessorament jurídic, mitjançant el servei facilitat per FAETEDA a totes les empreses associades.
↗ Assessorament genèric i atenció, mitjançant la gerència i la secretària tècnica d’ADETCA de les qüestions que
fan referència a subvencions, ajuts, normatives.

Àrea de serveis als socis
Més enllà dels serveis genèrics d’informació, d’assessorament i de representació, ADETCA ofereix als seus socis una sèrie
de serveis més específics i concrets.
↗ Carnet de Professionals i de Treballadors d’ADETCA.
↗ Al 2002 la nostra entitat va aprovar posar en marxa els canets de Professionals i Treballadors d’ADETCA amb
l’objectiu de regular i limitar les invitacions als “professionals” del teatre des d’una perspectiva empresarial i
al mateix temps ordenar i coordinar criteris entre els diferents teatres per garantir l’accés als espectacles als
diferents professionals que formen part de les arts escèniques: institucions, programadors, premsa, etc.
↗ Els darrers anys, ADETCA ha introduït un estudi mensual sobre la utilització d’aquest carnet per així poder
introduir millores o detectar pràctiques abusives. S’està estudiant la possibilitat de poder introduir un
programa informàtic per agilitzar la gestió i emissió d’aquests carnets i automatitzar el control d’ús d’aquest
carnets de tal manera que ens permetés tenir les dades d’utilització en temps real.
↗ Actualment hi ha 900 carnets d’ADETCA i 1.150 carnets assimilats d’altres associacions del sector.

↗ Acord SGAE-ADETCA, per obtenir millores econòmiques en el pagament dels drets d’autor a la SGAE per els nostres
associats, a partir d’un sistema de col·laboració que permet a la SGAE agilitzar la gestió dels drets dels seus associats
envers els nostres teatres.

↗ Acord amb diferents mitjans escrits. Gratuïtat dels teatres associats a les Cartelleres de El País, La Vanguardia i El
Periódico.

Àrea de serveis als socis
↗ Dia del Teatre SGAE. Acord entre ADETCA i la Fundació SGAE, per promocionar els autors SGAE i recolzar les sales
que els programen. Al llarg de dues setmanes, un dia a la setmana els autors paguen el 90% del preu de l’entrada i
l’espectador paga el 10% corresponent als drets d’autor. ADETCA vol consolidar encara més aquesta col·laboració i
aquest projecte, augmentant el número de teatres, de funcions, autors i entrades que s’ofereixen al públic.
↗ Travessia Recomana. Acord entre ADETCA i Recomana per realitzar diferents activitats post-funció a les diferents
sales interessades en aquest projecte, per tal de fidelitzar públics i aconseguir la connexió entre les diferents obres i
sales. A partir de les obres i teatres s’articulen diferents recorreguts. A la darrera edició febrer-juny de 2018 un total
de 14 teatres es van sumar a aquest projecte, amb un total de 26 activitats.

Àrea de comunicació i promoció
Aquesta és una de les àrees que donen a la nostra associació i al sector en general una major visibilitat, donat que
engloba la gran majoria d’accions i projectes de caire més extern i públic.
A nivell global, ADETCA organitza:
↗ Campanyes de comunicació i promocionals, anuncis a diaris, ràdios i TV. Consolidació de l’edició d’un monogràfic
de 16 pàgines amb la programació dels diferents teatres associats i adherits. L’objectiu és consolidar i ampliar el
número d’edicions per establir-ne 3 al llarg de tota la temporada teatral i poder oferir una imatge i una lectura
global del sector.
↗ Roda de premsa i presentació del dossier de les dades de resultats de les temporades.
↗ Rodes de premsa i comunicats de premsa especifiques, segons l’agenda i actualitat del sector.
↗ Actes de presentació de la nova temporada i de celebracions específiques del sector.

↗ Informacions a la pàgina web.
↗ Altres accions i/o projectes.

Àrea de comunicació i promoció
Des de la temporada 2002-2003, ADETCA realitza la gala de presentació de la nova temporada: CATALUNYA AIXECA EL
TELÓ.
Aquesta gala s’ha convertit en un dels actes més importants de la nostra entitat i del sector de les arts escèniques.
Representa un repte artístic i organitzatiu de gran envergadura i la presència als mitjans de comunicació és molt alta i
pràcticament monopolitza les notícies culturals de tots els mitjans.

Àrea de comunicació i promoció
Des de la temporada 2010-2011, ADETCA organitza la celebració del DIA MUNDIAL DEL TEATRE amb l’objectiu de posar
en valor l’activitat del sector, aconseguir augmentar la presència i l’atenció mediàtica i crear un punt de trobada entre
tots els agents implicats, públics i privats, en una acció el màxim d’unitària possible.

Compta amb l’ajut i la col·laboració de:

ADETCA
és un element clau
per al el sector de les Arts Escèniques,
ha donat cohesió i visibilitat al sector i ha vetllat per
aconseguir totes les millores possibles a nivell legal,
econòmic i comercial.
ADETCA
és un referent i l’interlocutor principal
davant les institucions, les organitzacions i altres
sectors professionals.

