El FUTUR de la
cultura està a les
teves mans!
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25 anys acostant el
teatre familiar
arreu del territori

01. Què és la Fundació Xarxa?
La Fundació Xarxa és una entitat sense ànim de lucre que, des de l’any 1995, acosta la cultura a
través del teatre, i de les arts escèniques en general, arreu de Catalunya.
Actualment, la Fundació compta amb més de 300 voluntaris que integren una cinquantena de
grups locals actius, presents en múltiples punts del territori, i que treballen amb aquest objectiu
que s’emmarca en la defensa de la llengua, la cultura catalana, la solidaritat i la cohesió social
entre el públic infantil, juvenil i familiar.
Pel caràcter formatiu i de transmissió de valors dels espectacles infantils, els
Grups Xarxa aposten per propostes de qualitat i que contribueixin a fer
d’aquests infants homes i dones més lliures, cultes i solidaris, participatius en el
seu entorn i que estimen allò que els és propi.
Així, a través de la seva tasca, la Fundació promou el desenvolupament d’un
pensament crític entre la ciutadania, sense oblidar, el caràcter lúdic i d’oci del
teatre, fent que els seus espectadors siguin més feliços.
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02. D'on venim?
La Fundació Xarxa d’espectacle infantil i juvenil de Catalunya treballa amb la voluntat d’acostar
la cultura al territori i promoure el teatre familiar, especialment, entre el públic infantil i juvenil.
L’entitat, que es va constituir l’any 1995 sota el seu actual nom, té el seu origen en el Moviment
Rialles de Catalunya que des del 1972 i fins aleshores funcionava com una delegació funcional
d’Òmnium Cultural.
Així, el 2021 la Fundació celebra el 25è aniversari de la seva creació, mantenint l’objectiu inicial
de ser promotors culturals i d’organitzar una programació estable de teatre en aquells municipis
en els quals és present. Al llarg dels anys, La Xarxa s’ha anat adaptant també als nous públics i a
la nova realitat, i ha impulsat múltiples projectes de referència per al sector cultural.
Actualment, la Fundació està integrada per 51 grups locals repartits en 29 comarques catalanes i
compta amb més de 330 persones voluntàries que contribueixen de manera altruista a impulsar
i dur a terme aquest projecte.

03. Qui forma La Xarxa?
Les persones que hi ha darrere de la Fundació Xarxa i dels més de 50 grups locals que la
conformen són voluntaris i voluntàries que, de manera altruista i desinteressada, promouen una
programació estable de teatre i arts escèniques als seus municipis. Més de 300 voluntaris formen
part d’aquesta xarxa, conformant una de les entitats culturals més extenses del país.
Com s'organitzen els Grups Locals?
Els Grups Locals, formats per persones voluntàries, organitzen una programació estable
d’activitats culturals al seu corresponent municipi de manera plenament autònoma, sempre
d’acord amb els criteris generals de la Fundació, la defensa de la llengua i la cultura catalana, la
solidaritat i la cohesió social.
Malgrat la seva independència, els grups es relacionen entre ells, comparteixen i intercanvien
opinions, criteris i propostes, sumant així esforços. Tots els grups locals compten amb el suport
de l’oficina tècnica que els posa a l’abast serveis de contractació, administració, jurídics, fiscals,
financers i de comunicació.

04. El mapa de La Xarxa
01. Abrera
02. Amposta
03. Argentona
04. Badalona
05. Berga
06. Bisbal d’Empordà
07. Calafell
08. Capellades
09. Castellbisbal
10. Castelldefels
11. Cerdanyola del Vallès
12. Cervera
13. Corbera de Llobregat
14. El Prat de Llobregat
15. Esparreguera
16. Gavà
17. Igualada
18. Lliçà d’Amunt
19. Llagostera

20.Malgrat de Mar

21.Manresa
22.Martorell
23.Matadepera
24.Mataró
25.Molins de Rei
26.Mollerussa
27.Mollet del Vallès
28.Montmeló
29.Olesa de Montserrat
30.Palafrugell
31.Palau-solità i Plegamans
32.Pallejà
33.Pobla de Claramunt, La
34.Rubí
35.St. Andreu de Llavaneres
36.St. Vicenç de Castellet
37.St. Feliu de Guíxols
38.St. Feliu de Llobregat
39. St. Fruitós de Bages

40. St. Joan de Vilatorrada
41.St. Llorenç de Morunys
42.Sta. Perpètua de Mogoda
43.Tàrrega
44.Terrassa
45.Torelló
46.Tremp
47.Ulldecona
48.Vidreres
49.Vilafranca del Penedès
50.Vilanova del Camí
51.Vilanova i la Geltrú

05. Per què m'he de fer voluntari/a?

Perquè formaràs part d'un col·lectiu
integrat per persones compromeses
amb la cultura, d'edats i municipis ben
diversos.

Perquè formaràs part d'una de les entitats
culturals més sòlides del territori, amb més de
25 anys d'història.

Perquè
contribuiràs
activament
a
coordinar una programació teatral
estable al teu municipi.

Perquè viuràs en primera persona les arts
escèniques i estaràs en contacte amb altres
programadors, companyies artístiques, fires,
festivals i projectes educatius.

Perquè comptaràs amb el suport d'una
Fundació que ofereix assessorament
legal, administratiu, de comunicació, etc.

Perquè, amb la teva col·laboració, ens ajudes a
garantir que els infants i joves d'arreu de
Catalunya tinguin accés a la cultura.

INSCRIU-TE AQUÍ!

comunicacio@fundacioxarxa.cat

Jo també
vull fer XARXA!

937 332 732
692 029 362

www.fundacioxarxa.cat

