
Els Carlins
memòria anual 2020

Fundació Privada Cultura i Teatre



Els Carlins és des de fa més de 100 anys un punt de trobada al voltant del teatre i la cultura al Centre 
Històric de Manresa. Des de sempre la seva base social ha treballat per complir la missió de l’entitat 
de forma intrínseca a la seva pertinença i a través d’una activitat comuna: fer teatre.

L’any 2020 ha estat un any de canvis. A nivell jurídic, l’entitat ha culminat un procés en el què s’ha 
dissolt l’associació del Casal Familiar Recreatiu i s’ha integrat tota l’activitat sota el paraigües de 
la Fundació Privada Cultura i Teatre. Al mateix temps, la pandèmia ha trastocat els fonaments de 
l’entitat - posant obstacles al seu motiu principal com a punt de trobada al voltant de la cultura - així 
com dels seus recursos econòmics, fent perillar la seva sostenibilitat. Lluny de debilitar l’entitat, s’ha 
apostat amb valentia per tota una sèrie d’accions i mesures - algunes d’elles encara silencioses - per 
enfortir el projecte i la seva base social, des de la professionalització de la gerència, l’activació de 
nous espais de lloguer en sinergia amb l’espai o l’activació embrionària de la Tramoia, el nou grup 
de mecenatge on s’integra la participació formal de socis, donants i mecenes que fan possible que 
Els Carlins segueixi creixent. Al mateix temps també s’han posat els fonaments d’unes bases de 
convocatòria artística per impulsar i potenciar de forma tangible a través del què fem, que és teatre, 
els objectius de l’entitat. Una forma d’endreçar i clarificar la promoció d’iniciatives artístiques des 
d’Els Carlins i dotar-la, per un cantó, de mecanismes de funcionament i, per l’altra, d’una direcció 
artística que garanteixi la qualitat del segell de l’entitat.

Qualitat, treball i futur són tres paraules que serveixen per definir la nostra ambició de ser un 
equipament cultural viu, que doni respostes a la nostra societat del segle XXI.

Josep Soler i Bonet. President de la Fundació Privada Cultura i Teatre.



Els Carlins és des de fa més de 
100 anys un punt de trobada 
al voltant del teatre i la cultura 
al Centre Històric de Manresa. 

La Fundació Privada Cultura i 
Teatre s’encarrega de la gestió 
d’Els Carlins.

La seva MISSIÓ és la de 
fomentar la cultura i en especial 
la promoció, estudi i difusió 
del teatre, recolzant l’aparició 
de noves iniciatives teatrals 
que enriqueixin el panorama 
català, així com el foment i 
la conservació del patrimoni 
cultural de Els Pastorets.

Els OBJECTIUS de l’entitat són:

• Tradició i modernitat
• Cohesió social de l’entorn
• Creació
• Exhibició cultural
• Formació teatral per a joves
• Punt de trobada 

intergeneracional
• Sostenibilitat econòmica

Treballem amb quatre VALORS 
fonamentals:

• Creixement
• Satisfacció
• Treball en xarxa
• Innovació.
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Línies d’acció 
principals
2020

Reestructurar la base social i el 
sistema de donacions. 
La reordenació jurídica entre 
l’històric Casal Familiar Recreatiu 
i la Fundació requeria una 
reestructuració de la gestió i relació 
amb els associats, ara convertits en 
donants a través de La Tramoia, el 
grup de mecenatge i col·laboració 
d’Els Carlins.

Impulsar l’entitat amb una 
gerència professional. 
Des del febrer de 2020 la gerència 
professional de l’entitat va a 
càrrec de Cultura del Bé Comú, 
consultora cooperativa en cultura 
transformadora amb seu al Centre 
Històric de Manresa.

+ Afrontar l’impacte econòmic, de 
gestió i d’activitat del Covid-19.



Activitat 
pròpia
Les activitats promogudes i 
impulsades des de l’entitat es 
divideixen en tres línies: muntatges 
del grup de teatre, formació i Els 
Pastorets.

Grup de teatre
• La caiguda dels Déus. Muntatge 2019. 

Tancament posposat a febrer 21.
• Inici de la producció d’un nou muntatge 

a càrrec de la secció Mala Fama. A ser 
presentat el 2021.

• Gran Reobertura amb Kòmplices. Estrenat 
a Tocats de Lletra 2016, l’obra Kòmplices es 
va representar per tercera vegada per tal de 
reivindicar la reengegada post-confinament.

Formació
• Tallers d’estiu 5 setmanes, amb 6, 8, 11, 3, 11 

participants respectivament.
• Tallers de teatre 19-20. 3 grups: infantils (7p), 

Juvenils (16p), Adults (11p). 

Els Pastorets 2020-21 
Un total de 485 espectadors en 6 funcions, 
afectades per la realitat pandèmica.

Altres
• Dia de l’Associacionisme Cultural
Portes obertes virtuals. 4 de juny 2020



Coproduccions

Les coproduccions són aquelles 
accions impulsades per tercers on 
Els Carlins hi té un paper clau per al 
seu desenvolupament, ja sigui com 
a col·laboradors o coproductors.

Mou-teatre
Creació al voltant dels processos migratoris. 
Impulsat per l’Ajuntament de Manresa i dirigit 
per la Cia. Sargantana. Procés creatiu realitzat 
entre desembre 2020 i gener 2021, amb 
exhibició a 30 de gener 2021.

Tècnics de so i imatge
Curs impulsat per la Cambra de Comerç de 
Manresa. Impartit per la Cia. Sargantana.

MAM
Col·laboració amb el col·lectiu MAM per a la 
celebració de dues propostes a la Sala, una 
cancel·lada per Covid. Març i octubre 2020

Tocats de Lletra 2020
La Ciutat de les Ànimes. A càrrec del grup de 
teatre d’Els Carlins. Octubre 2020.

Xarxa Alcover
Proposta de programació dins la Fira 
Mediterrània. Octubre 2020.



Lloguers
Els lloguers d’espais generen 
activitat i programació a Els 
Carlins, on l’entitat no té més 
implicació a part del lloguer de 
l’espai.

Lloguers sala
10 lloguers puntuals 
+ 16 lloguers cancel·lats.

Lloguers espais
3 lloguers recurrents
+ 3 lloguers puntuals.

Lloguer bar
Obertura prevista març i afectada per Covid, 
actualment encara pendent. 
13 actuacions cancel·lades al bar.

Lloguer local Sant Miquel
Per a ús de coworking i rendibilització 
d’espais.



Gerència
Des del febrer de 2020 la gerència 
professional de l’entitat va a 
càrrec de Cultura del Bé Comú, 
consultora cooperativa en cultura 
transformadora amb seu al Centre 
Històric de Manresa.

Gestió:
• Pla de gerència i gestió d’Els Carlins
• Pla de contingència per la Covid-19
• Impuls de l’activitat artística (programació 

pròpia i redacció convocatòria artística 2021)
Espais
• Estudi per a la rendibilització d’espais en desús
• Captació d’un lloguer regular per al local del 

carrer Sant Miquel
• Consolidació lloguer del bar
• Pla de màrqueting per a lloguers puntuals
Captació de fons
• Pla de captació. 
• Desenvolupament de La Tramoia, grup de 

mecenatge i col·laboració d’Els Carlins. 
• Inici migració socis a membres de La Tramoia
Comunicació
• Diagnosi comunicativa i pla de xoc
• Promoció del canal Whatsapp per a 

comunicació interna de tota la base social
• Comunicació regular corporativa.
Relacions
• Treball d’aliances clau en l’entorn.

Jordi Jet Serra Morales.
Co-gerent. Responsable de desenvolupament 
estratègic, relacions externes i captació de fons.

Marc Orriols i Gol.
Co-gerent. Gestió i administració de l’equipament i de 
les relacions amb la base social d’Els Carlins.



L’immoble Els Carlins disposa d’un pla director 
a nivell arquitectònic, de manera que 
totes les obres s’orienten a la seva 
consecució a llarg termini. 

Aquestes són les obres i adequacions 
dutes a terme el 2020:

• Sistema de climatització i finalització 
de les obres. Finalització del nou 
sistema de climatització del teatre: 
finalització instal·lació elèctrica 
i augment de potència elèctrica 
(17kw a 66kw), amb un important 
endarreriment per part d’ENDESA.

• Neteja de la pista. S’ha procedit a 
la retirada de diverses estructures i 
materials de la pista per facilitar la 
instal·lació de la terrassa del bar.



Covid-19
L’afectació del Covid-19 a 
l’entitat ha estat molt important, 
especialment pel què fa a la 
programació i a la sostenibilitat 
econòmica degut a la caiguda de 
públic i de lloguers.

Activitat i programació
Ha afectat a diversos espectacles 
programats, així com a l’activitat normal dels 
grups de teatre i de les activitats formatives. 
Aquest descens de l’activitat ha suposat 
també un impacte econòmic relacionat amb 
la reducció de quotes i entrades venudes.
 
Els Pastorets
S’han hagut d’adaptar tant en dramatúrgia i 
durada com en repartiment.
 
Lloguers d’espais
L’impacte ha estat gran ja que el Covid ha 
anul·lat la possibilitat de celebrar moltes 
de les activitats que suposaven lloguers i 
ingressos a Els Carlins. S’estima un descens 
del 20% en els ingressos estimats al 
pressupost ordinari per aquest fet.
 
Obertura del bar
Havia d’obrir el març de 2020 i actualment 
està encara pendent de l’obertura.
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