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Hem deixat enrere el segon any de la pandèmia i podríem 
estar lamentant-nos de la complicada situació que ens ha 
tocat viure. Lluny d’aquest escenari, durant el 2021 la nostra 
entitat ha convertit el problema en una oportunitat i hem 
pogut programar més activitats que mai. Ha estat un any 
on s’han engegat projectes molt importants que indiquem 
molt bé el camí que volem seguir. Aquí caldria destacar la 
consolidació del nostre grup de mecenatge, La Tramoia, i la 
primera edició de la convocatòria artística.

Però el context que ens deixa la pandèmia no és fàcil. Hem 
de seguir teixint complicitats amb tots els actors que es 
mouen a Manresa, reivindicar el nostre espai i la tasca que 
s’hi realitza com un element central a la nostra ciutat. Ens 
complau especialment veure com aquesta feina ha anat 
arrelant i molta gent s’ha fet seu el projecte de Carlins. La 
prova més palpable d’aquest enamorament la tenim en la 
gran resposta que hem rebut a la campanya de mecenatge, 
amb més de cent cinquanta persones i empreses que ens 
donen suport.

L’aturada per la pandèmia ens va permetre posar els 
fonaments d’un projecte engrescador de la mà del nou equip 
de gerència. Durant el 2021 hem començat a fer els primers 
passos, ara ens adonem que ens queda molt camí per 
recórrer, però si ens acompanyeu segur que avançarem més 
depressa.

Josep M Soler Bonet
President del Patronat
Fundació Cultura i Teatre



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

Està gestionat per la Fundació Privada 
Cultura i Teatre.

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 seus OBJECTIUS són:

• Vincular tradició i modernitat.
• Dinamitzar i cohesionar la 

comunitat del Centre Històric de 
Manresa

• Potenciar la creació.
• Actuar com a espai d’exhibició 

cultural.
• Promoure la formació teatral per a 

joves.
• Esdevenir un punt de trobada 

intergeneracional.
• Garantir la sostenibilitat econòmica 

del projecte.
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Què fem?

Tenim 7 
àmbits 
principals 
de treball

1. La Companyia
Som un grup de gent 

que es troba fent teatre

2. El Taller
Fem formació teatral 

per a joves i adults

3. Els Pastorets
Tradició i patrimoni de 

l’entitat i del país

4. La Convocatòria
Promoció de l’activitat 

artística

5. La programació
Som un espai 

d’exhibició cultural

6. La Tramoia
El grup de mecenatge 

que sosté l’entitat

7. Lloguer d’espais
Rendibilitzem l’espai per 

a sostenir el projecte



Durant el 
2020 i 2021 
hem donat 
un impuls 
clau a 
l’entitat en 
3 àmbits:

Sostenibilitat
Activació de la Tramoia, el grup de mecenatge; lloguer 
del local com a coworking, L’Entrada; lloguer del bar; 
estudi i impuls dels lloguers; noves subvencions.

Gestió
Professionalització de la gerència de l’entitat; 
racionalització de la gestió i de l’equipament; 
avantprojecte de refundació estratègica.

Promoció artística
Impuls de la convocatòria artística; rellançament de la 
Companyia; compra de l’equip de so; atracció de noves 
programacions; activació de les residències artístiques.



La 
Com-
panyia

Play Strindberg
3 funcions

205 espectadors
2 funcions fora de 

Manresa

Somnis de teatre
2 funcions

251 espectadors

Tocats de Lletra
1 funció

144 espectadors
Aniversari de la 

República
1 funció

La Companyia és l’essència de l’activitat 
social d’Els Carlins amb una llarga 
trajectòria en el circuit amateur del 
nostre país. Enguany s’han realitzat 
quatre muntatges, dos d’ells encara en 
gira.



Els Pastorets
6 funcions

770 espectadors
Impacte a mitjans 

regionals

Taller d’adults:
La importància de ser 

Frank
13 alumnes

1 funció
94 espectadors

Convocatòria artística
Premi Jove de Microteatre

+
Residència: BLACK

Enguany s’ha demostrat el múscul d’Els Pastorets en el 
pitjor dels moments de la pandèmia, així com l’impuls 
de la convocatòria artística amb premis i residències de 
creació. La formació, en canvi,  està en un moment de 
reflexió. Per altra banda, la programació s’ha enlairat 
amb l’acollida de la campanya Fem soroll per fer teatre.

Programació pròpia
La Companyia, Mouteatre, 
microFINAL, Els Pastorets

Fem soroll per fer teatre
8 funcions 

1.474 espectadors



La Tramoia

Celebració de la Marató 
de la Tramoia, amb un 
increment del 50% de 

donants en un dia

Lloguers
Lloguers del teatre i les 

sales d’assaig
Lloguer de L’Entrada, 
al carrer Sant Miquel, 
per a ús de coworking 

privat
Activació del bar

L’equipament
Adquisició d’un equip 
de so de primer nivell

Activació del 
nou sistema de 
climatització.

Endreça i neteja dels 
espais de la pista.

L’arrancada de LA TRAMOIA, el grup de mecenatge i 
col·laboració d’Els Carlins, ha permès, entre d’altres, equipar 
la sala amb un equip de so de primer nivell. Un element que 
sens dubte ha beneficiat la consolidació dels lloguers, eina 
imprescindible per a la sostenibilitat del projecte.

Amb el canvi de 
calefacció de gasoil 

a elèctrica renovable 
hem estalviat l’emissió 

de 4.170 kg de CO2 
anuals.



Els Carlins
CONTACTE

Carrer Sabateria, 3-5
08241 Manresa

elscarlins@elscarlins.cat
623 61 11 85

elscarlins.cat


