FUNDACIÓ SALA BECKETT
OBRADOR INTERNACIONAL
DE DRAMATÚRGIA
************************
Comptes Anuals amb informe d’auditoria
corresponents a l’exercici acabat
el 31/12/2017

FUNDACIÓ SALA BECKETT/OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

Nom :

Número d'inscripció :

2693

Exercici comptable :

2017

Complet

Partit

Balanç abreujat
Exercici

2017

NÚM. DELS COMPTES

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

202, (2802), (2902)

1. Concessions administratives

206, (2806), (2906)

2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908)

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800),
(2801), (2803), (2805), (2900),
(2901), (2903), (2905)
209

212, 213, 214, (2812), (2813),
(2814), (2912), (2913), (2914)

239

251.514,67

279.721,92

29.817,30

34.185,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

30.240,02

2.500,00

30.240,02

5. Immobilizaciones materials en curs i Acomptes

1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions

1. Béns immobles
2. Arxius, Biblioteques i Museus
3. Béns mobles
4. Acomptes

2403, 2404, (2493), (2494),
(2933), (2934)

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954)

2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259),
(2935), (296)
2425, 252, 253, 254, (2955),
(298)
2415, 251, (2945), (297)

1.486.508,33

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

V. Inversions en entitats del grup i associades a
llarg termini

2413, 2414, (2943) (2944)

1.336.608,33

906.731,67

IV. Béns del patrimoni cultural

234, (29194)

1.486.508,33

1.220.639,22

III. Inversions immobiliàries

231, 232, 233, (29191),
(29192), (29193)

1.336.608,33

815.296,55

4. Alltre immobilitzat material

230, (29190)

2.737.387,57

1.096.628,52

217, 218, (2817), (2818),
(2917), (2918)

221, (282), (2921)

2.435.736,85

1. Terrenys i Construccions

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

220, (2920)

EXERCICI N-1

5. Acomptes

215, 216, (2815), (2816),
(2915), (2916)

219

EXERCICI N

4. Altres immobilitzats intangibles

II. Immobilitzat material
210, 211, (2811), (2910),
(2911)

NOTES DE
LA MEMÒRIA

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute

255, 258, 26

4. Altres actius financers

474

VII. Actius per impost diferit

Nom :

FUNDACIÓ SALA BECKETT/OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

Número d'inscripció :

2693

Exercici comptable :

2017

Complet

NÚM. DELS COMPTES

Partit

ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),
407

443, (4933), (4934), (4935)

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444

3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

460, 464,544
4709
4700, 4707, 4708, 471, 472,
473
558

5. Personal

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

5313, 5314, 5333, 5334,
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524

4. Altres actius financers
IV. Inversions financeres a curt termini

5315, 5335, 541, 546, (5945),
(597)
5355, 545, 548, 551, 5525,
554, 5590, 565, 566
480, 567

576

521.061,93

65.825,21

14.752,50

0,00

19.360,00

83.047,10

441.806,78

476,88

0,00

20.887,51

45.142,65

0,00

0,00

0,00

0,00

883.620,89

75.296,70

883.620,89

75.296,70

3.489.594,44

3.333.746,20

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574

170.236,70

1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats

5325, 5345, 542, 543, 547,
(5955), (598)

596.358,63

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5323, 5324, 5343, 5344,
(5953), (5954)

5305, 540, (5395), (549),
(5935), (596)

1.053.857,59

6. Actius per impost corrent

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
5303, 5304, (5393), (5394),
(5933), (5934)

EXERCICI N-1

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447)

EXERCICI N

1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

Nom :

FUNDACIÓ SALA BECKETT/OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

Número d'inscripció :

2693

Exercici comptable :

2017

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101
(103), (104)
102

1. Fons dotacionals o fons socials

1. Romanent

121

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments

130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

2.871.502,40

3.028.716,70

443.929,87

328.893,04

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

268.893,04

170.324,05

268.893,04

170.324,05

115.036,83

98.568,99

2.427.572,53

2.699.823,66

2.427.572,53

2.699.823,66

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605, 170

1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174

2. Creditors per arrendament financer

1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634

EXERCICI N-1

II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors

1615, 1635, 171, 172, 173,
175, 176, 180, 185, 189

EXERCICI N

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar

120

14

NOTES DE
LA MEMÒRIA

3. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini

479

IV. Passius per impost diferit

181

V. Periodificacions a llarg termini

Nom :
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Número d'inscripció :

2693

Exercici comptable :

2017

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU
C) PASSIU CORRENT

499, 529

5125, 524
5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551, 554,
5525, 555, 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104, 5113, 5114,
5123, 5124, 5133, 5134,
5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564

41

EXERCICI N-1

618.092,04

305.029,50

0,00

67.341,67

0,00

67.341,67

181.505,11

211.617,55

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

EXERCICI N

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527

NOTES DE
LA MEMÒRIA

1. Proveïdors
2. Creditors varis

29.203,37

4.840,00

102.023,41

143.373,37

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

0,00

19.238,74

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

43.980,89

28.724,69

6.297,44

15.440,75

436.586,93

26.070,28

3.489.594,44

3.333.746,20

448
485, 568

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Nom :

FUNDACIÓ SALA BECKETT/OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

Número d'inscripció :

2693

Exercici comptable :

2017

Complet

Partit

Compte de Resultats abreujat

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723

a) Vendes i prestacions de serveis

(Deure) Haver
EXERCICI N

EXERCICI N-1

1.501.387,30

752.277,33

531.351,82

152.281,36

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724

d) Subvencions oficials a les activitats

831.745,17

533.969,86

728

e) Donacions i altres ingressos per a activitats

138.290,31

66.026,11

727

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici

-140,00

0,00

-140,00

0,00

-428.300,16

-231.907,33

-428.300,16

-231.907,33

0,00

0,00

7. Despeses de personal

-624.014,31

-240.960,71

8. Altres despeses d'explotació

-331.545,61

-180.922,02

-316.163,79

-180.922,02

(658)

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729

a) Ajuts concedits

(653), (654)

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació

73

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments

(600), (601), (602), 606, 608,
609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933
(607)

a) Consums i deteriorament d'existències

b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats

752
751, 753, 754,755, 759
(64)

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

a) Serveis exteriors
(620)

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i cànons

-67.073,53

-46.101,40

(622)

a3 ) Reparacions i conservació

-75.332,55

-24.348,38

(623)

a4 ) Serveis professionals independents

-28.070,18

-15.213,09

(624)

a5 ) Transports

(625)

a6 ) Primes d'assegurances

-4.839,62

-4.500,36

(626)

a7 ) Serveis bancaris

-1.500,29

-77,00

(627)

a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-68.695,29

-34.002,79

(628)

a9 ) Subministraments

-49.295,16

-39.151,95

a10 ) Altres serveis

-21.357,17

-17.527,05

-15.333,01

0,00

-48,81

0,00

(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom :

FUNDACIÓ SALA BECKETT/OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

Número d'inscripció :

2693

Exercici comptable :

2017

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

(690), (691), (692), 790, 791,
792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762,769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799
(666), (667), (673), 766, 773

EXERCICI N-1

-274.401,00

-22.866,75

272.251,13

22.687,60

0,00

31,33

0,00

31,33

-213,45

94,65

115.023,90

98.434,10

12,93

134,89

0,00

0,00

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638

EXERCICI N

11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(678), 778

(Deure) Haver

12,93

134,89

115.036,83

98.568,99

115.036,83

98.568,99

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom :

FUNDACIÓ SALA BECKETT/OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

2693
2017

Complet

Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Fons
Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

60.000,00

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

Excedents
exercicis
anteriors
156.650,29

Excedent de
l'exercici

Aportacions per
a compensar
pèrdues

13.673,76

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts
2.342.511,26

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

0,00
60.000,00

0,00

156.650,29

0,00

I. Excedent de l'exercici

13.673,76

0,00

2.342.511,26

98.568,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.572.835,31
98.568,99

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

2.572.835,31
0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

TOTAL

0,00

357.312,40

357.312,40

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

13.673,76
60.000,00

0,00

170.324,05

-13.673,76
0,00

98.568,99

0,00
0,00

2.699.823,66

3.028.716,70

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

0,00

II. Ajustaments per errors N-1

0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

60.000,00

0,00

170.324,05

0,00

I. Excedent de l'exercici

98.568,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.028.716,70
115.036,83

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

2.699.823,66

115.036,83

0,00

-272.251,13

-272.251,13

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY N

98.568,99
60.000,00

0,00

268.893,04

-98.568,99
0,00

115.036,83

0,00
0,00

2.427.572,53

2.871.502,40
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017
(imports expressats en euros)

1. Activitat de l’entitat


IDENTIFICACIÓ I ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els
rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la
realització de les finalitats d’interès general previstes en els estatuts. La
Fundació es denomina FUNDACIÓ SALA BECKETT / OBRADOR
INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA.
L’entitat FUNDACIÓ SALA BECKETT es va constituir el 24 de març de
2011 davant el notari de Barcelona el senyor Enrique Hernández Gajate,
mitjançant la transformació en Fundació de l’Associació l’Obrador de la Sala
Beckett. En virtut de l’Ordre del conseller de Justícia de 13 d’octubre de 2011
es va inscriure, amb el número 2693, en el Registre de Fundacions Privades de
la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb el que disposa l’article 5 dels estatuts, la FUNDACIÓ SALA
BECKETT té per objecte les següents finalitats:



-

Promoure la dramatúrgia contemporània i estimular la seva evolució
permanent com a llenguatge de creació artística, incidint en el seu
caràcter d’eina cultural útil i indispensable per a la societat del
nostre temps.

-

Dotar la dramatúrgia catalana contemporània, especialment la que
es coneix com a dramatúrgia textual, i els autors de teatre en
general, d’un espai específic propi, identificatiu i reconeixible per a
tothom, dins el mapa de les arts escèniques del nostre país.

-

Consolidar Barcelona com una de les ciutats motor de la
dramatúrgia contemporània europea i mundial.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY

Durant l’exercici 2017 la Fundació s’ha dedicat a portar a terme
l’activitat pròpia del seu objecte fundacional, adjuntant-se com annex la
memòria d’activitats de l’exercici 2017.

“FUNDACIÓ SALA BECKETT/ OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA”
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AJUTS ATORGATS

La Fundació ha atorgat ajuts per import de 140,00€ durant l’exercici
2017 a la coordinadora d’Entitats del Poblenou (0,00 euros el 2016).


CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS

La Fundació durant l’exercici 2017 ha subscrit convenis
col·laboració amb la Fundació SGAE per import de 18.595,04€.

de

Durant l’exercici 2016 va subscriure convenis de col·laboració amb la
Fundació SGAE per import de 24.793,39€.


USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES

Adjuntem com annex la memòria d’activitats, indicant els usuaris i
beneficiaris de les activitats descrites.


ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT
ENTRE DONES I HOMES

La Fundació ha dut a terme les seves activitats seguint criteris
d’igualtat entre sexes.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels
Comptes Anuals de la Fundació han estat els que seguidament es detallen:
a) Imatge fidel:
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació
de disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge
fidel a que es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de
lucre.
b) Principis comptables:
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici
econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de
Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense
afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la
data de tancament de l’exercici.
c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin
significatius i que afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis
futurs.

pàgina 3

“FUNDACIÓ SALA BECKETT/ OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA”

c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no
té consciència de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que
l’entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat
d’acord amb el principi d’entitat en funcionament.
d) Comparació de la informació:
Els membres del Patronat presenten, a efectes comparatius, amb
cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de resultats, i
l’estat de canvis en el patrimoni net, a més de les xifres de l’exercici 2017, les
corresponents a l’exercici anterior.
e) Agrupació de partides:
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació.
f) Elements aplegats en diverses partides:
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin
en més d’una partida del Balanç.
g) Canvis en criteris comptables.
No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici.
h) Correcció d’errors:
No han existit correccions d’errors durant el present exercici.

3. Excedent de l’exercici
PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI
A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de
l’exercici:
EXERCICI

EXERCICI

Bases de repartiment

2017

2016

Excedent de l'exercici

115.036,83

98.568,99

Total base de repartiment= Total aplicació

115.036,83

98.568,99

EXERCICI

EXERCICI

Aplicació a

2017

2016

Romanent

115.036,83

98.568,99

Total aplicació=Total base de repartiment

115.036,83

98.568,99
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4. Normes de registre i de valoració
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
a) Immobilitzat intangible.
CAPITALITZACIÓ:
Per al reconeixement inicial d’un immobilitzat de naturalesa
intangible, és precís que, a més de complir la definició d’actiu i els criteris de
registre o reconeixement continguts en el Marc Conceptual de la
Comptabilitat, compleixi el criteri d’identificabilitat.
En cap cas es reconeixen com a immobilitzats intangibles les despeses
originades amb motiu de l’establiment, les marques, capçaleres de diaris o
revistes, els segells o denominacions editorials, les llistes d’usuaris o deutors o
altres partides similars que s’hagin generat internament.
Els diferents conceptes que configuren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE
s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció.
AMORTITZACIÓ:
Sobre els elements patrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE
s’han practicat les amortitzacions corresponents, els imports de les quals
queden reflectits al Balanç de Situació. Aquestes amortitzacions s’han dotat
seguint un criteri sistemàtic atenent a la vida útil dels elements o drets i a la
depreciació soferta per la seva utilització, no superant-se els límits a
l’amortització per aquest tipus de béns, i mantenint el criteri d’exercicis
anteriors.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT:
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS GRATUÏTAMENT
Els Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament, estan reflectits en
l’actiu del balanç pel valor que se’ls ha atribuït en el moment de la seva
concessió, determinat d’acord amb el valor raonable del dret d’ús, i s’ha
comptabilitzat en el patrimoni net la subvenció/donació en capital
corresponent, pel mateix import del valor fixat. Si el plaç de la cessió d’ús es
correspon a la pràctica totalitat de la vida econòmica del bé, aquest es
reconeixerà per la seva naturalesa.
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Dins l’epígraf “Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament” s’hi inclou:
La cessió gratuïta d’un dret d’ús de l’edifici situat al carrer de Pere IV,
núms. 228-232, per un termini de 10 anys, computables des del moment a
partir de la posada en funcionament, propietat de l’Ajuntament de Barcelona.
El dret d’ús s’ha començat a amortitzar un cop finalitzades les obres
d’adequació que s’han realitzat a l’edifici.
Els costos de renovació, ampliació o millora que es realitzin als béns,
sempre que representin un augment de la seva capacitat, productivitat o
allargament de la seva vida útil, s’han comptabilitzat com a major valor del
dret d’ús, i s’han amortitzat d’acord amb els criteris abans assenyalats.
b) Béns integrants del patrimoni cultural.
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.
c) Immobilitzat material.
CAPITALITZACIÓ
Forma ordinària d’adquisició:
Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjançant
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han capitalitzat pel seu
preu d’adquisició o cost de producció respectivament.
AMORTITZACIÓ
Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que
normalment pateixen els béns de l'immobilitzat per :
-

Ús i desgast físic esperat.

-

Obsolescència.

-

Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.

La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció
durant la vida útil estimada de l'immobilitzat.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues
reversibles sobre els mateixos.
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CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES
No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa més de l’exercici.
COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser
considerades, a judici dels òrgans de govern de l’Entitat, com ampliació,
modernització o millora de l’Immobilitzat Material.
COSTOS DE DESMANTALLAMENT
REHABILITACIÓ

O

RETIRADA,

I

COSTOS

DE

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
l’Immobilitzat Material.
TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT
L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs per al
propi Immobilitzat Material.
d) Inversions immobiliàries
Durant el present exercici, l’Entitat no ha comptat amb elements
patrimonials considerats com a Inversions Immobiliàries.
e) Arrendaments
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer
que tingués vigència durant l’exercici.
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU
Concepte
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb
l’arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, a
canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense
que es tracti d’un arrendament de caràcter financer.
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Comptabilització
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari,
derivats dels acords d’arrendament operatiu són considerats, respectivament,
com a ingrés i despesa de l’exercici en què es meriten, i s’imputen al compte
de resultats.
f) Permutes
Durant el present exercici no s’han adquirit per permuta elements de
l’immobilitzat material.
g) Instruments financers
1- ACTIUS FINANCERS
1.a) Actius financers a cost amortitzat
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria s’han classificat:
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers que
s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic
de l’entitat, i
b) Crèdits per la resta d’operacions: són aquells actius financers que tot
i no tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les
activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia determinada o
determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els
valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats
de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons
dotacionals, fons socials i fons especials.
Valoració inicial
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment
pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims
es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu
reconeixement inicial.
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No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per
operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no
tinguin un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al
personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents
sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels quals
s’espera rebre a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte
de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de
comptes en participació i similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït
pel benefici o la pèrdua, respectivament, que corresponguin a l’entitat com a
partícip no gestor, i menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
No obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any
que, d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import, llevat que
s’hagin deteriorat.
Deteriorament del valor
S’han practicat correccions valoratives donat que existeix evidència
objectiva que el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers amb
característiques similars de risc valorat col·lectivament, s’ha deteriorat com a
resultat d’un o més fets que han tingut lloc després del seu reconeixement
inicial i que han ocasionat una reducció o retard en els fluxos d’efectiu futurs
estimats, que han estat motivats per la insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers és la
diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu
futurs que s’estima que generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu
calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Per als actius financers a
tipus d’interès variable, s’ha emprat el tipus d’interès efectiu que correspon a
la data de tancament dels comptes anuals d’acord amb les condicions
contractuals. En el càlcul de les pèrdues per deteriorament d’un grup d’actius
financers s’han utilitzat models basats en fórmules o mètodes estadístics.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió,
quan l’import de la pèrdua disminuís per causes relacionades amb un fet
posterior, s’han imputat com una despesa o un ingrés, respectivament, en el
compte de resultats. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en
llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués
registrat el deteriorament del valor.
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1.b) Actius financers a cost
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria es classifiquen les inversions en el patrimoni
d’entitats del grup, multigrup o associades, i la resta d’instruments de
patrimoni llevat que a aquests últims els sigui aplicable allò que es disposa en
l’apartat anterior sobre actius financers mantinguts per a negociar.
Valoració inicial
Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta
categoria s’han valorat inicialment al cost, que equival al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles.
Valoració posterior
Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta
categoria s’han valorat pel seu cost, menys, en el seu cas, l’import acumulat
de les correccions valoratives per deteriorament.
Quan ha calgut assignar valor a aquests actius per baixa del balanç o
altres motius, s’ha aplicat el mètode del cost mitjà ponderat per grups
homogenis, considerant com a grup homogeni aquell en què els valors que
l’integren tenen drets iguals.
Deteriorament del valor
Segons l’òrgan de govern de l'Entitat no ha estat necessària la
realització de correccions valoratives ja que no s’ha produït cap tipus de
deteriorament en aquests actius.
1.c) Interessos i dividends rebuts d’actius financers
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat
al moment de l’adquisició s’han reconegut com a ingressos en el compte de
resultats. Els interessos s’han reconegut utilitzant el mètode del tipus
d’interès efectiu i els dividends quan es declari el dret del soci a rebre’ls.
1.d) Baixa d’actius financers
L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan
expiren els seus drets derivats o es cedeix la seva titularitat, sempre que el
cedent es desprengui dels riscos i beneficis significatius inherents a la
propietat de l’actiu.
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2- PASSIUS FINANCERS
2.a) Passius financers a cost
Criteris emprats per a la qualificació
En aquesta categoria s’han classificat:
a) Dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que
s’originen en la compra de béns i serveis per activitats de l’entitat, i
b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells
passius financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen
en les activitats.
Valoració inicial
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu
de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda
ajustat pels costos de transacció directament atribuïbles.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any
que, d’acord con allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import.
2.b) Reclassificació de passius financers
L’entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la
categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d’aquestes a
aquelles.
2.c) Baixa de passius financers
L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi
extingit.
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h) Impost sobre beneficis.
DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i
comptabilització de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.
En primer lloc s’han considerat les diferències existents entre el resultat
comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com la base imposable de
l'Impost sobre beneficis. Aquestes diferències poden ser degudes a la desigual
definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmic i tributari, als
diferents criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses en els àmbits
indicats i a l’admissió, en l’esfera fiscal, de la compensació de bases
imposables negatives d’exercicis anteriors.
Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents:
- "Diferències permanents", produïdes entre la base imposable de
l'Impost sobre Beneficis i el resultat comptable abans d’aplicar impostos de
l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses les pèrdues
compensades.
- "Diferències temporàries", existents entre la base imposable i el
resultat comptable abans d’aplicar impostos de l’exercici, l’origen de les quals
és en els diferents criteris temporals utilitzats per determinar ambdues
magnituds i que, per tant, reverteixen en períodes subsegüents.
i) Ingressos i despeses.
CRITERIS GENERALS APLICATS
Ingressos
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que,
llevat evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis,
deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides
similars que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al
nominal dels crèdits. No obstant això, s’hi poden incloure els interessos
incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no
tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos
d’efectiu no sigui significatiu.
Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de
serveis que l’entitat ha de repercutir a tercers com l’impost sobre el valor afegit
i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers,
no formen part dels ingressos.
Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò
disposat en la norma relativa a instruments financers.
No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per
operacions de tràfic, de naturalesa i valor similars.
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Despeses
Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades
atenent a la naturalesa de les mateixes i imputades al capítol corresponent
del compte de resultats de l’Entitat.
DETERMINACIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de
la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el
percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici.
En conseqüència, només es registren els ingressos procedents de
prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions
següents:
a) L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat.
b) És probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics
derivats de la transacció.
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de
l’exercici, pot ser valorat amb fiabilitat, i
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per
incórrer fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat.
j) Provisions i contingències
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç
de l’Entitat.
k) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç
de l’Entitat.
l) Despeses de personal
En l’exercici actual no s’han registrat ni valorat despeses de personal
referides a compromisos per pensions.
m) Subvencions, donacions i llegats.
CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIÓ
Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han
comptabilitzat inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament
imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats com a
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb
les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.
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No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions,
donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons
dotacional o el fons social de l’entitat, o per a compensar dèficits d’exercicis
anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han registrat directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es
tracti.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de
reintegrables es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la
condició de no reintegrables.
Valoració
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat
pel valor raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en
espècie s’han valorat pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós
valors al moment del seu reconeixement.
CRITERIS IMPUTACIÓ A RESULTATS
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que
tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.
En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció,
donació o llegat de caràcter monetari ha de ser el mateix que l’aplicat a una
altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a
l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de
passiu.
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir
entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats:
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o
compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en
què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació
d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis.
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen
com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que
estiguin finançant.
c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat
específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen.
n) Transaccions entre parts vinculades
En l’exercici actual s’han dut a terme transaccions entre parts
vinculades a preu de mercat.
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5. Immobilitzat material
5.1 Anàlisi dels moviments
Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:
Saldo
31.12.15

Naturalesa

Construccions

Entrades

Addicions
Comb.
Aport.
de
no diner.
negoci

Ampli./
millores

Sortides
/ Baixes

Saldo
31.12.16

Trasp

0,00

160.953,03

753.398,23

914.351,26

0,00

226.673,19

55.399,33

282.072,52

1.530,00

9.330,49

24.769,70

34.590,52

833.567,26

0,00

-833.567,26

0,00

TOTAL (A) 835.097,26

396.956,71

Instal·lacions,
maquinària
utillatge
Mobiliari i EPI’s
Immobilitzacions
materials en curs

i

Denominació

-1.039,67

0,00

0,00

Import
dotació

Saldo 31.12.15

0,00 -1.039,67

0,00 1.231.014,30

Càrrecs
per
baixes

Saldo
31.12.16

Traspassos

A.A. Construccions

0,00

7.619,59

7.619,59

A.A. Instal·lacions, maquinària i
utillatge

0,00

2.350,60

2.350,60

1.071,00

404,89

A.A. Mobiliari i EPI’s
TOTAL (B)

-1.071,00

404,89

1.071,00 10.375,08 -1.071,00

0,00 10.375,08

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

Saldo 31.12.15
834.026,26

Saldo 31.12.16
1.220.639,22
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Saldo
31.12.16

Naturalesa

Construccions
Instal·lacions,
maquinària
utillatge

Addicions
Comb.
Aport.
de
no diner.
negoci

Entrades

Ampli./
millores

Sortides
/ Baixes

Saldo
31.12.17

Trasp

914.351,26

914.351,26

282.072,52

282.072,52

i

Mobiliari i EPI’s

34.590,52

Immobilitzacions
materials en curs

490,30

35.080,82

0,00

TOTAL (A) 1.231.014,30

0,00
490,30

Denominació

0,00

Saldo 31.12.16

0,00

0,00

0,00

0,00 1.231.504,60

Import
dotació

Càrrecs
per
baixes

Traspassos

Saldo
31.12.17

A.A. Construccions

7.619,59

91.435,12

99.054,71

A.A. Instal·lacions, maquinària i
utillatge

2.350,60

28.207,25

30.557,85

404,89

4.858,63

5.263,52

10.375,08

124.501,00

A.A. Mobiliari i EPI’s
TOTAL (B)

VALOR NET COMPTABLE

Saldo 31.12.16

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B)

0,00

0,00

134.876,08

Saldo 31.12.17

1.220.639,22

1.096.628,52

5.2 Altra informació
a)

Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements
Classes elements

% amortització

Construccions, instal·lacions, maquinària i mobiliari
EPI's

b) Característiques de
directament a les activitats.
Tots els elements
desenvolupa l’Entitat.

estan

l’immobilitzat
afectes

a

les

material
diferents

10%
25%

no

afecte

activitats

que

pàgina 16

“FUNDACIÓ SALA BECKETT/ OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA”

c) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats
l’immobilitzat material, indicant també l’import d’aquests actius.

Descripció de l'actiu subvencionat

Import de l'actiu

Saldo de la
subvenció en
capital a
31/12/17

amb

Saldo de la
subvenció en
capital a
31/12/16

Subvenció ICUB - 2012

325.000,00

289.791,67

322.291,67

Subvenció ICUB - 2013

120.000,00

107.000,00

119.000,00

Subvenció ICUB - 2014

398.511,26

355.339,20

395.190,33

Subvenció ICUB – 2015

280.000,00

249.666,66

277.666,66

Subvenció OSIC – 2016

100.000,00

89.166,67

99.166,67

1.223.511,26

1.090.964,20

1.213.315,33

TOTAL

Durant els exercicis compresos entre el 2012 i el 2014, es va signar un
conveni de col·laboració i diverses addendes, entre l’Institut de Cultura de
Barcelona i la Fundació per al finançament de les obres i treballs a l’edifici de
l’antiga cooperativa de Pau i Justícia, per tal d’adequar una zona com a
oficines i obrador.
Durant l’exercici 2016 es va signar un conveni de Col·laboració entre
l’Institut de Cultura de Barcelona i la Fundació de 280.000,00 euros i es va
rebre una subvenció de 100.000 euros de l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, per a finançar les obres i treballs a l’edifici de l’antiga cooperativa de
Pau i Justícia, per tal d’adequar una zona com a oficines i obrador.

6. Inversions immobiliàries
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.

7. Béns del patrimoni històric i cultural
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.
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8. Immobilitzat intangible
8.1 Anàlisi dels moviments
Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:
EXERCICI 2016:
Addicions
Saldo
31.12.15

Naturalesa

Béns sobre drets cedits
en ús gratuïtament

Actius
Entrades generats
intern.

Comb.
de
negocis

Sortides
/ Baixes

Aport. no
dineràries

Trasp

1.499.000,00

Saldo
31.12.16

1.499.000,00

TOTAL (A) 1.499.000,00

0,00

0,00

Saldo
31.12.15

Denominació
A.A. Béns sobre drets cedits
en ús gratuïtament
TOTAL (B)

0,00
0,00

0,00

0,00

Càrrecs
per
baixes

Import
dotació
12.491,67
12.491,67

Saldo
31.12.15

VALOR NET COMPTABLE

0,00

0,00 1.499.000,00

Traspassos

0,00

0,00

Saldo
31.12.16
12.491,67
12.491,67

Saldo
31.12.16

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B ) 1.499.000,00 1.486.508,33

EXERCICI 2017:
Addicions
Saldo
31.12.16

Naturalesa
Béns sobre drets cedits
en ús gratuïtament

Actius
Entrades generats
intern.

1.499.000,00

0,00

TOTAL (A) 1.499.000,00

0,00

Denominació
A.A. Béns sobre drets cedits
en ús gratuïtament
TOTAL (B)

Comb.
de
negocis

Sortides
/ Baixes

Aport. no
dineràries

Trasp

Saldo
31.12.17

1.499.000,00
0,00

Saldo
31.12.16
12.491,67
12.491,67

VALOR NET COMPTABLE

0,00

Import
dotació
149.900,00
149.900,00

Saldo
31.12.16

0,00

Càrrecs
per
baixes

0,00

0,00 1.499.000,00

Traspassos

0,00

Saldo
31.12.17

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B ) 1.486.508,33 1.336.608,33

0,00

Saldo
31.12.17
162.391,67
162.391,67
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8.2 Altra informació
a) Característiques de
directament a les activitats.

l’immobilitzat

intangible

Tots els elements
desenvolupa la Fundació.

afectes

diferents

estan

a

les

no

afecte

activitats

que

b) Béns cedits en ús gratuïtament: característiques i l’import que
s’hi ha assignat.

DESCRIPCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

Edifici situat al C/Pere IV, Cessió
edifici
núms 228-232
desenvolupament
de
activitats pròpies

IMPORT
ASSIGNAT
pel
les

1.499.000,00

TOTAL

1.499.000,00

c) Import i característiques
totalment amortitzats en ús.

dels

immobilitzats

intangibles

L’entitat no és titular de béns intangibles totalment amortitzats en ús.
d) Subvencions, donacions
l’immobilitzat intangible

ENTITAT

DESTÍ DE LA
DONACIÓ

Ajuntament de Barcelona

Cessió edifici

TOTAL

i

llegats

TOTAL
DONACIÓ

rebuts

relacionats

SDO.DONACIÓ EN
CAPITAL A
31/12/17

amb

SDO.DONACIÓ EN
CAPITAL A
31/12/16

1.499.000,00

1.336.608,33

1.486.508,33

1.499.000,00

1.336.608,33

1.486.508,33

e) El resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per
altres mitjans d’elements de l’immobilitzat intangible.
No s’han produït resultats derivats de l’alienació o disposició per altres
mitjans d’elements de l’immobilitzat intangible.
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f) Immobilitzats amb vida útil indefinida
L’entitat no posseeix immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
g) Altra informació :
Exercici
2017

Altra informació
Despeses financeres capitalitzades
Béns afectes a garantia
Import agregat dels
desemborssaments per I+D
reconeguts com a despesa en
l’exercici

Exercici
2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
9.1 Arrendaments financers
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a
ser considerat dins d’aquest apartat.
9.2 Arrendaments operatius

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Lloguer Obrador

QUOTES
D'ARRENDAMENT
OPERATIU
RECONEGUDES COM
A DESPESA AL 2017

QUOTES
D'ARRENDAMENT
OPERATIU
RECONEGUDES COM
A DESPESA AL 2016

48.000,00

28.000,00

Lloguers sales

1.060,81

88,68

Renting fotocopiadora

1.032,60

1.032,60

Renting centraleta

1.980,12

1.980,12

Lloguer Magatzem

15.000,00

15.000,00

67.073,53

46.101,40

TOTALS
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10.

Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç
Categoria d’actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d’entitats del grup, multigrup i associades.
Instruments financers a llarg termini
Accions i participacions
del patrimoni (totes, excepte
particip. empreses grup,
mult. i assoc.)

Valors
representatius de
deute (tots sense
excepció)

Altres

250

251, 241

242,243,252, 253,
254, 257, 258,
26,2553

CATEGORIES
2017

2016

2017

2016

2017
2.500,00

Actius financers a cost amortitzat

2016
30.240,02

Actius fin. mantinguts per a negociar

Actius financers a cost
TOTAL

2.500,00 30.240,02
Instruments financers a curt termini
Accions i
participacions del
patrimoni (totes,
excepte particip.
empreses grup, mult.
i assoc.)

CATEGORIES

Valors
representatius de
deute (tots sense
excepció)

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar

Altres

541, 531

430, 431, 432, 433, 434,
436, 437, 44, 460, 4700,
4708 544, 558

532, 5554, 555, 565,
33, 542, 543, 544,
545, 546, 548, 551,
552, 553, 566, 559,
255

540,5305

2017

2016

2017

Actius financers a cost
amortitzat

2016

2017

2016

149.349,19

475.919,28

149.349,19

475.919,28

Actius fin. mantinguts per a
negociar
Actius financers a cost
TOTAL

TOTAL
CATEGORIES
2017
Actius financers a cost amortitzat

2016

151.849,19

506.159,30

151.849,19

506.159,30

Actius financers mantinguts per a
negociar
Actius financers a cost
TOTAL

2017

2016
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crèdit

10.2) Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de

Durant els
deteriorament.

exercicis

2017

i

2016,

no

hi

ha

correccions

per

10.3 Usuaris i altres deutors
EXERCICI 2016

SALDO 31-12-15

Augments

Disminucions

SALDO 31-12-16

Usuaris i deutors per vendes i
prestació de serveis

1.336,00

286.140,14

253.363,64

34.112,50

Patrocinadors

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Altres deutors

22.329,20

936.299,06

516.821,48

441.806,78

TOTAL

26.665,20

1.222.439,20

773.185,12

475.919,28

EXERCICI 2017
Usuaris i deutors per vendes i
prestació de serveis
Altres deutors
Personal
TOTAL

11.

SALDO 31-12-16

Augments

Disminucions

SALDO 31-12-17

34.112,50

770.675,89

738.963,18

65.825,21

441.806,78

831.745,17

1.190.504,85

83.047,10

0,00

476,88

0,00

476,88

475.919,28

1.602.897,94

1.929.468,03

149.349,19

Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç
Categories de passius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d’entitats del grup, multigrup i associades.
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Instruments financers a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Altres

160, 170

176, 177, 178

2014

CATEGORIES
2017

2016

2017

2016

2017

2016

Passius financers a
cost amortitzat
Passius fin.
mantinguts per a
negociar
TOTAL
Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit

Obligacions i altres valors
negociables

Creditors comercials i
altres comptes a pagar

510, 520,527

500, 501, 505,506

400, 401, 403, 404, 405,
406, 41, 438, 465,466,
475, 476, 477

CATEGORIES

2017
Passius financers a
cost amortitzat
Passius fin.
mantinguts per a
negociar
TOTAL

2016

2017

2016

0,00

0,00

0,00

137.524,22

182.892,86

0,00

0,00

0,00

0,00

137.524,22

182.892,86

Altres
512, 513, 521, 523,
551,5525,5530,5532,555,5565,5566,56,
5591,194,509,511, 524, 525, 526,
561,569,1750

2017
Passius financers a
cost amortitzat
Passius financers
mantinguts per a
negociar
TOTAL

2016

0,00

TOTAL
CATEGORIES

2017

2016

2017

2016

0,00

67.341,67

137.524,22

250.234,53

0,00

67.341,67

137.524,22

250.234,53
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11.2 Classificació per venciments

Passius financers amb
venciment
Proveïdors
Creditors varis
Personal
Deutes amb les
Administracions Públiques
Acomptes d’usuaris
TOTAL

Import
venciment
exercici
N+1

Import
venciment
exercici
N+2

Import
venciment
exercici
N+3

Import
venciment
exercici
N+4

Import
venciment
exercici
N+5

Import
venciment
superior a
5 anys

TOTAL

29.203,37

29.203,37

102.023,41

102.023,41

0,00

0,00

43.980,89

43.980,89

6.297,44

6.297,44

181.505,11

181.505,11

11.3) L’import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva
forma i naturalesa.
No hi ha DEUTES AMB GARANTIA REAL.
11.4) Informació sobre els terminis de pagament a proveïdors
En base a lo establert en la Disposició addicional tercera “Deure de
d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, s’informa sobre aplaçaments
de pagaments efectuats a proveïdors.

Període mig de pagament a Proveïdors

2017

2016

Dies

Dies

68,46

76,76

11.5) Deutes amb entitats públiques
2017

2016

- Hisenda Pública Creditora per conceptes fiscals

30.173,68

18.243,28

- Org. Seguretat Social Creditora

13.807,21

10.481,41

43.980,89

28.724,69

TOTAL DEUTE AMB ENT.PÚBLIQUES
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12.

pàgina 24

Fons propis

Les variacions enregistrades en aquest epígraf durant l’exercici han
estat les següents:

EXERCICI 2016
Saldo a 31/12/15

Fons
dotacional
60.000,00

Distribució del
resultat
Resultat de
l’exercici
Subvencions
de capital
Saldo a 31/12/16

EXERCICI 2017
Saldo a 31/12/16

Pèrdues i
guanys

Subvencions

TOTAL

156.650,29

13.673,76

2.342.511,26

2.572.835,31

13.673,76

-13.673,76

0,00

98.568,99

98.568,99
357.312,40

60.000,00

Fons
dotacional
60.000,00

Distribució del
resultat
Resultat de
l’exercici
Subvencions
de capital
Saldo a 31/12/17

Romanent

60.000,00

170.324,05

98.568,99

2.699.823,66

3.028.716,70

Romanent

Pèrdues i
guanys

Subvencions

TOTAL

170.324,05

98.568,99

2.699.823,66

3.028.716,70

98.568,99

-98.568,99

0,00

115.036,83

115.036,83

268.893,04

115.036,83

(272.251,13)

(272.251,13)

2.427.572,53

2.871.502,40
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13.
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Subvencions, donacions i llegats

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL
EXERCICI 2016
SALDO
INICIAL

ENTITAT
Ajuntament
de Barcelona
(ICUB)

ATORGADES
A L'ANY

IMPORT
BRUT

IMPORT
RETORN

BAIXES
DE
L'ANY

TRASP.
RTATS

843.511,26

280.000,00

-9.362,60

0,00

100.000,00

-833,33

1.499.000,00

0,00

-12.491,67

TOTALS 2.342.511,26

380.000,00

-22.687,60

Generalitat
(OSIC)
Ajuntament
de Barcelona
(cessió ús)

SALDO FINAL

FINALITAT

Adequació i
1.114.148,66 reforma
del nou edifici
Adequació i
99.166,67 reforma
del nou edifici
Edifici
1.486.508,33 desenvolupament
activitats
2.699.823,66

EXERCICI 2017
SALDO
INICIAL

ENTITAT
Ajuntament
de Barcelona
(ICUB)

TOTALS

IMPORT
BRUT

IMPORT
RETORN

BAIXES
DE
L'ANY

TRASP.
RTATS

1.114.148,66

0,00

-112.351,13

99.166,67

0,00

-10.000,00

1.486.508,33

0,00

-149.900,00

2.699.823,66

0,00

-272.251,13

Generalitat
(OSIC)
Ajuntament
de Barcelona
(cessió ús)

ATORGADES
A L'ANY

SALDO FINAL

Adequació i
1.001.797,53 reforma
del nou edifici
Adequació i
89.166,67 reforma
del nou edifici
Edifici
1.336.608,33 desenvolupament
activitats
2.427.572,53

SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ
EXERCICI 2016
ATORGADES
A L'ANY

BAIXES
DE
L'ANY

GENERALITAT

161.557,50

0,00

161.557,50 Activitats de l’any

ICUB

366.666,68

0,00

366.666,68 Activitats i serveis de ciutat

Altres

5.745,68

0,00

ENTITAT

533.969,86

SALDO
FINAL

FINALITAT

5.745,68 Activitats de l’any
533.969,86

EXERCICI 2017
ENTITAT

ATORGADES
A L'ANY

BAIXES
DE
L'ANY

SALDO
FINAL

FINALITAT

GENERALITAT

400.000,00

400.000,00 Activitats de l’any

ICUB

416.666,67

416.666,67 Activitats i serveis de ciutat

Altres

15.078,50
831.745,17

15.078,50 Activitats de l’any
831.745,17

FINALITAT
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L’Entitat ha complert amb totes les condicions associades
subvencions, donacions i llegats rebuts.

14.

a les

Situació fiscal
14.1. Impost sobre beneficis

El resultat de l’exercici ha estat de 115.036,83 euros, una vegada
deduïda la despesa per Impost sobre Beneficis de 0,00 euros.
TIPUS IMPOSITIU
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la
Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La Fundació ha
comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret
1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en
Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en
l’article 3er. de l’esmentada Llei.
D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts,
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és del 10%.
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB
LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS

Compte

A traves

Ingressos i despeses

de

De

directament imputades

de

PiG

PiG

a PN

PN

Rtat. comptable de l’exerc. després IS

115.036,83
Augments

Impost s/ societats

Disminucions

Augments

……………...

……………...

Rtat. comptable abans de IS

115.036,83

Diferències permanents

(115.036,83)

Rendiments exempts en base Llei 49/02 ……………...

Disminucions

115.036,83

……………... ……………...

………………………………………

……………... ……………...

……………... ……………...

………………………………………

……………... ……………...

……………... ……………...

Base imposable (Result. fiscal)

0,00

A traves
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14.2. Altres tributs
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb
altres tributs.

15.

Ingressos i despeses
15.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses
derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat.
15.2. Ajuts concedits i altres despeses
En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses
derivades d’ajuts concedits.
15.3. Aprovisionaments, Despeses de personal i Pèrdues,
deterioraments i variació de les provisions per operacions de les
activitats:
El detall i import de la partida d’Aprovisionaments és la següent:
Concepte
Consum de
consumibles

2017
matèries

primeres

i

altres

matèries

Treballs realitzats per altres entitats
TOTAL

2016

0,00

0,00

428.300,16

231.907,33

428.300,16

231.907,33

El detall i import de la partida de Despeses de personal és el següent:
Concepte

2017

2016

Sous i salaris

477.850,23

184.592,79

Seguretat Social a càrrec de l’associació

146.164,08

56.367,92

624.014,31

240.960,71

TOTAL
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Detall de la partida de pèrdues, deterioraments i variació de les
provisions per operacions de les activitats:
2017

Concepte

2016

Pèrdues per deteriorament de crèdits per les activitats

48,81

0,00

TOTAL

48,81

0,00

15.4. Detall de la partida “Altres resultats”
El detall i import de la partida de despeses i ingressos excepcionals és
la següent:
Partida del compte de resultats

2017

2016

Despeses excepcionals de l’exercici

(213,45)

(5,79)

Ingressos excepcionals de l’exercici

0,00

100,44

(213,45)

94,65

TOTAL

15.6. Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades
Les transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, s’han
fet a preu de mercat.

16.

Provisions i contingències
No existeix la rúbrica de provisions i contingències, en el Passiu del

Balanç.

17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats
estatutàries
17.1 Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan
directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries.
Actius corrents que formen part de la dotació fundacional:
EXERCICI 2016:

Detall
Tresoreria
TOTALS

Valor
comptable
60.000,00
60.000,00

Descripció
Dipòsits en els bancs
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EXERCICI 2017:

Detall

Valor
comptable

Tresoreria
TOTALS

60.000,00

Descripció
Dipòsits en els bancs

60.000,00

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que
desenvolupa la Fundació.
17.2 Finalitats Fundacionals
Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats.
DESCRIPCIÓ

EXERCICI
2017

EXERCICI
2016

INGRESSOS BRUTS
Ingressos i prestacions de serveis

531.351,82

152.281,36

Convenis de col·laboració

138.290,31

66.026,11

Subvencions oficials de les activitats

831.745,17

533.969,86

Ingressos excepcionals

0,00

100,44

Ingressos per alienacions

0,00

31,33

12,93

134,89

1.501.400,23

752.543,99

1.500,29

77,00

0,00

0,00

1.500,29

77,00

1.499.899,94

752.466,99

Aprovisionaments

428.300,16

231.907,33

Despeses de personal

624.014,31

240.960,71

Altres despeses d’explotació

330.045,32

180.845,02

Ajuts a entitats

140,00

0,00

Altres despeses excepcionals

213,45

5,79

1.382.713,24

653.718,85

Ingressos financers
TOTAL INGRESSOS BRUTS
DESPESES NECESÀRIES
Despeses financeres i serveis bancaris
Variació valor raonable instruments financers
TOTAL DESPESES NECESÀRIES
TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES
DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT FUNDACIONAL

TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL
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Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals segons
el que s’estableix legalment:

Exercici

Ingressos
Computables

% destinat a
finalitats
fundacionals

Despesa a
destinar a
activitats
fundacionals

Despesa
destinada a
activitats
fundacionals

Diferència

2013

300.747,23

70%

210.523,06

271.065,82

(60.542,76)

2014

331.280,57

70%

231.896,40

277.279,67

(45.383,27)

2015

365.770,36

70%

256.039,25

351.943,60

(95.904,35)

2016

752.466,99

70%

526.726,89

653.718,85

(126.991,96)

2017

1.499.899,94

70%

1.049.929,96

1.382.713,24

(332.783,28)

TOTAL

3.250.165,09

70%

2.275.115,56

2.936.721,18

(661.605,62)

17.3 Compliment de Finalitats Fundacionals
Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals.

18.

Fets posteriors al tancament

Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que
afecti als presents Comptes Anuals.

19.

Operacions amb parts vinculades

La Fundació manté dins del seu immobilitzat drets sobre béns cedits en
ús gratuïtament per un valor net comptable, a 31 de desembre de 2017, de
1.336.608,33 euros procedents de l’entitat vinculada Ajuntament de
Barcelona.
La vinculació entre ambdues entitats és degut a que més del 30% de
l’immobilitzat de Fundació Sala Beckett /Obrador Internacional de
Dramatúrgia ha estat aportat per l’Ajuntament de Barcelona.

20.

Altra informació

20.1 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici,
distribuït per categories i desglossat per sexes
El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per
categories i desglossat per sexes, és el següent:
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CATEGORIES

TOTAL
2017

HOMES

2016

2017

DONES

2016

2017

2016

Administració

9,47

4,07

0,00

0,00

9,47

4,07

Altres

9,22

3,96

9,22

3,96

0,00

0,00

18,69

8,03

9,22

3,96

9,47

4,07

TOTAL

20.2 Components de l’òrgan de govern
La composició dels Membres del Patronat a 31/12/2017 és la següent:
NOM
SERGI BELBEL COSLADO
CARLES BATLLE JORDÀ
JOSEP MARIA BENET I JORNET
MARTA BUCHACA ALEMANY
ANTONI CASARES ROCA
JORDI GALCERAN FERRER
JUAN MAYORGA RUANO
PAU MIRÓ CAPARRÓS
DAVID PLANA RUSIÑOL
PERE RIERA ORTIZ
JOSÉ SANCHIS SINISTERRA
MERÇÈ SARRIAS FORNES

CÀRREC PATRONAT
PRESIDENT
SECRETARI
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

20.3 Retribució auditors
En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els
honoraris meritats per l’auditoria de l’exercici 2017 han estat de 2.800,00
euros (1.800,00 euros el 2016)
20.4 Operacions amb garantia
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals, o bé hagi transcorregut el termini de prescripció legal.
A la data de formulació de la present memòria els diferents impostos
als que està subjecte l’Entitat no han estat inspeccionats, no existint segons
els membres de l’òrgan de govern, contingències significatives que poguessin
derivar-se de la revisió dels exercicis oberts a inspecció.
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20.5 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió
quan l’Entitat sigui de major actiu
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no
pertany a cap unitat de decisió.
20.6 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió
quan l’Entitat no sigui la de major actiu
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no
pertany a cap unitat de decisió.
20.7 Codi de conducta d’inversions financeres temporals
El membres del Patronat ha pres consciència del Codi de conducta de
les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres,
acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que
s’han d’ajustar les inversions financeres temporals en base a l’esmentada
normativa.
L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en
compte:
1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres s’han
realitzat en valors en l’àmbit de supervisió de la CNMV.
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors
mobiliaris i instruments financeres aquells compresos en l’article 2 de
la Llei del Mercat de Valors, així com les participacions en institucions
d’inversió col·lectiva.
Selecció d’inversions:
Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre
la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents
posicions d’inversió, atenent les condicions del mercat en el moment
de la contractació.
D’altra banda, també es diversifica el risc corresponent a les
inversions. A més, i amb l’objecte de preservar la liquidesa de les
inversions, l’Entitat porta a terme les seves inversions en valors o
instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.
L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt,
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de
cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga).
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21.

Informació segmentada

EXERCICI 2016
INGRESSOS
Vendes i prestació serveis
Donacions i altres ingressos
Subvencions oficials a l'explotació
Subvencions traspassades a resultat
Alienacions d’immobilitzat
Ingressos Financers
Ingressos excepcionals
DESPESES D'ACTIVITAT
Aprovisionaments
Lloguers
Reparació i conservació
Serveis de professionals
Assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat i propaganda i RRPP
Subministraments
Altres despeses
Sous i Salaris
Seguretat Social
Despeses excepcionals
Dotació amort.immobilitzat

EXCEDENT/DÈFICIT

Activitats teatrals Ing.financers
775.096,70
134,89

TOTAL
775.231,59

152.281,36
66.026,11
533.969,86
22.687,60
31,33
0,00
100,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,89
0,00

152.281,36
66.026,11
533.969,86
22.687,60
31,33
134,89
100,44

676.662,60

0,00

676.662,60

231.907,33
46.101,40
24.348,38
15.213,09
4.500,36
77,00
34.002,79
39.151,95
17.527,05
184.592,79
56.367,92
5,79
22.866,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

231.907,33
46.101,40
24.348,38
15.213,09
4.500,36
77,00
34.002,79
39.151,95
17.527,05
184.592,79
56.367,92
5,79
22.866,75

98.434,10

134,89

98.568,99
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EXERCICI 2017
INGRESSOS

Activitats teatrals Ing.financers
1.773.638,43

TOTAL

12,93 1.773.651,36

Vendes i prestació serveis

531.351,82

0,00

531.351,82

Donacions i altres ingressos

128.290,31

0,00

128.290,31

Subvencions oficials a l'explotació

841.745,17

0,00

842.466,67

Subvencions traspassades a resultat

272.251,13

0,00

272.972,63

0,00

12,93

12,93

Ingressos Financers

DESPESES D'ACTIVITAT
Aprovisionaments

1.658.614,53

0,00 1.658.614,53

428.300,16

0,00

428.300,16

Lloguers

67.073,53

0,00

67.073,53

Reparació i conservació

75.332,55

0,00

75.332,55

Serveis de professionals

28.070,18

0,00

28.070,18

4.839,62

0,00

4.839,62

Assegurances
Serveis bancaris i similars

1.500,29

0,00

1.500,29

Publicitat i propaganda i RRPP

68.695,29

0,00

68.695,29

Subministraments

49.295,16

0,00

49.295,16

Altres despeses

21.357,17

0,00

21.357,17

Sous i Salaris

477.850,23

0,00

477.850,23

Seguretat Social

146.164,08

0,00

146.164,08

213,45

0,00

213,45

274.401,00

0,00

274.401,00

15.333,01

0,00

15.333,01

48,81

0,00

48,81

115.023,90

12,93

115.036,83

Despeses excepcionals
Dotació amort.immobilitzat
Ajuts concedits
Tributs
Pèrdues per det. I var. Op. Activitats
EXCEDENT/DÈFICIT

140,00

140,00

A judici dels membres del Patronat, no hi ha cap altra qüestió a
destacar que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats de la
fundació i dels preceptes legals.
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A Barcelona, queden formulats els Comptes Anuals de la FUNDACIÓ
SALA BECKETT / OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA, els quals
són signats per el Secretari de la Fundació amb el vist -i- plau del President.

El Secretari

________________________
Carles Batlle Jordà

Vist-i-plau del President

__________________________
Sergi Belbel Coslado

ANNEX
************************

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2017

1. CREACIÓ
La Sala Beckett emprèn, promou, facilita, acull i dóna a conèixer projectes de creació escènica,
en tots i cadascun dels seus estadis evolutius.
Per conèixer el detall de cadascuna de les activitats incloses en aquest apartat, consulteu el punt
5. Programació d’activitats
1.1. Espectacles de creació pròpia
Aquesta any s’han emprès quatre espectacles de producció pròpia o en co-producció. Quatre
obres de quatre autors representatius de la dramatúrgia catalana contemporània dels darrers
anys: Josep M. Benet i Jornet, Mercè Sarrias, Pau Miró i Marilia Samper.
La desaparició de Wendy
de Josep M. Benet i Jornet
Direcció: Oriol Broggi
Eva i Adela als afores
de Mercè Sarrias
Direcció: Toni Casares
Un tret al cap
Dramatúrgia i direcció: Pau Miró
En co-producció amb el GREC-Festival de Teatre de Barcelona
L’alegria
Dramatúrgia i direcció: Marilia Samper
1.2. Lectures i materials en procés de creació
S’inclouen aquí treballs escènics en procés, lectures dramatitzades, semi-muntats, etc.
CROQUIS_BCN. Mostra de projectes d’arts escèniques en procés de creació.
LECTURES DRAMATITZADES de textos sorgits dels tallers d’escriptura i altres propostes
externes.
ASSAJOS OBERTS I LABORATORIS CONVIDATS

1.3. Residències de creació
Els programes de residència d’aquest any han acollit i facilitat el treball de dues dramaturgues i
quatre companyies teatrals que, a més de crear i presentar els seus treballs corresponents, han
participat com assessors experts en les activitats de formació, programació i decisió artística de
la Sala.
L’autora resident Marilia Samper ha creat, en el context de la seva residència, l’obra
L’alegria, que es va estrenar el passat 11 d’octubre de 2017.
L’autora resident Clàudia Cedó ha assumit l’encàrrec d’escriure una obra que s’estrenarà al
juliol de 2018.
La Companyia Sixto Paz, en el context de la seva residència, ha emprès la producció i exhibició
de l’espectacle Dybuk, i els assaigs i exhibició de l’espectacle Tender Napalm.
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La Companyia Obskené, en el context de la seva residència, ha emprès la producció i exhibició
de l’espectacle De carenes al cel, i els assaigs i exhibició de l’espectacle Ciutat de vidre.
La Companyia Arcàdia, en el context de la seva residència, ha emprès la producció i exhibició
de l’espectacle Els nens desagraïts.
La Companyia Los Montoya (pantalla&escena), en el context de la seva residència, ha
emprès la producció l’espectacle Esmorza amb mi, que s’estrenarà al 2018.
1.4. Laboratoris de creació
Els laboratoris de creació són grups de treball amb un projecte específic de creació o recerca
artística amb l’objectiu de mostrar-ne els resultats públicament.
LABORATORI PERIPÈCIES: Projecte Fantasmes
El Projecte Fantasmes ha consistit a treballar la dramatúrgia i posada en escena de diversos
materials testimonials de cooperativistes, veïns i usuaris de l’antiga Cooperativa Pau i Justícia.
El resultat del treball de creació i recerca es va presentar públicament durant dos dies del mes
de maig i al mes de setembre de 2017.
LABORATORI DE CREACIÓ JOVE ELS MALNASCUTS: Projecte BERESHIT i Una obra
sense actors.
El Projecte BERESHIT ha consistit en un treball de recerca artística i dramatúrgia a partir de
materials i idees sobre el Llibre del Gènesi.El resultat del treball de creació i recerca es va
presentar públicament durant una setmana del mes de juny del 2017.
Una obra sense actors es un projecte de creació que ha tingut la voluntat de descobrir els límits
expressius de l’espai, el so, la llum, el moviment i l’estructura rítmica, en resum, de l’aparell
teatral, per oferir al públic una experiència diferent d’una obra de sobres coneguda. Aquesta
mostra es representarà al mes de gener de 2018.
LABORATORI DE FILOSOFIA I TEATRE: l’Obrador de filosofia
Teatre i filosofia en un context obert i creatiu. Espai per a la confecció d’idees i de situacions.
Lloc de diàleg i d’assaig per al pensament compartit, la intuïció i la lenta cocció artesanal de
materials inconeguts. Al llarg de l’any aquest laboratori presentarà diverses activitats.
LABORATORI FRUIT DEL CICLE ‘MAR DE MIRALLS’: Síria: cartografia incompleta
Aquest laboratori és un projecte en curs que neix de del treball compartit entre un grup de
sirians/-es i de dramaturgs/-gues catalans/-es. La mostra d’aquest laboratori es va representar
al desembre del 2017.
LABORATORI DEL CICLE ‘LES CONDICIONS DEL CERVELL’: Encreuaments
Aquest laboratori sorgeix en el marc del cicle Les condicions del cervell de la Sala Beckett, vol
generar un procés en el qual professionals de les arts escèniques treballin conjuntament amb un
grup de persones diverses, i crear teixit i contaminació entre les expressions socials i les
artístiques a través d’una experiència escènica compartida.
1.5. Creació jove
S’inclouen aquí programes, activitats i projectes creatius concebuts per a joves d’entre 14 i 21
anys amb tutorització i assessorament artístic de la Sala Beckett
Programa EN RESIDÈNCIA Creadors als Instituts de Barcelona
La Calòrica EN RESIDÈNCIA a l’Institut Barri Besòs
Un programa de l’ICUB i el Consorci d’Educació de Barcelona tutoritzat per la Sala Beckett
Laboratori
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Projecte ‘EMOCIÓ I REPRESENTACIÓ’
Col·laboració amb l'INS Moisès Broggi
Laboratori
Projecte ‘TREBALL GLOBALITZAT A PARTIR DE PROPOSTA EXTERNA’
Col·laboració amb l'INS Quatre Cantons
Laboratori
Companyia Línia groga
Projecte de teatre de les Escoles Pies
Taller
Programa EN RESIDÈNCIA Creadors als Instituts de Barcelona
Iván Morales EN RESIDÈNCIA a l’Institut Joan Fuster
Un programa de l’ICUB i el Consorci d’Educació de Barcelona tutoritzat per la Sala Beckett
Laboratori
Projecte ‘Fem un musical’
Col·laboració amb l’Institut Quatre Cantons
Activitat
Projecte conjunt entre la Sala Beckett i l’Escola Pia de Nostra Senyora
Taller
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2. FORMACIÓ
A la Sala Beckett concebem la Formació com un aprenentatge integral, compartit, obert i
permanent, que dóna confiança, disposa i prepara per a la Creació
2.1. Formació en dramatúrgia i escriptura teatral
2.1.1. Iniciació
L’escriptura inesperada
Dates: del 19 de gener al 30 de març de 2017
Horari: dijous de 17h a 20h
Durada: 30 hores
Professor: Helena Tornero
Iniciació
Tothom té les seves raons
Dates: del 28 de febrer al 2 de maig de 2017
Horari: dimarts de 17h a 20h
Durada: 30 hores
Professor: Llàtzer Garcia
Iniciació
Com s’escriu una obra de teatre?
Dates: del 9 de març al 18 de maig de 2017
Horari: dijous de 17h a 20h
Durada: 30 hores
Professor: Marta Buchaca
Iniciació
Aprendre dels millors
Dates: del 19 d’abril al 21 de juny de 2017
Horari tardor: dimecres de 17 a 20h
Horari primavera: dimecres d’11h a 14h
Durada: 30h
Professor: Esteve Soler
Iniciació
Escriure teatre, avui
Dates: del 19 d’abril al 21 de juny de 2017
Horari: dimecres de 17h a 20h
Durada: 30h
Professor: Josep M. Miró
Iniciació
Escriure teatre
Dates: del 9 d’octubre del 2017 al 14 de maig de 2018
Horari: dilluns de 17h a 20h
Durada: 84h
Professor: Pere Riera
Iniciació
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(El plaer de) la primera rèplica
Dates: del 10 d’octubre al 12 de desembre de 2017
Horari: dimarts de 17h a 20h
Durada: 30h
Professor: Marc Artigau i Queralt
Iniciació
Laboratori de personatges: recerca de la veu
Dates: del 30 d’octubre al 18 de desembre de 2017
Horari: dilluns de 17h a 20h
Durada: 27h
Professor: Marc Rosich
Iniciació
2.1.2. Avançat
“Plan Renove” de la dramatúrgia catalana
Dates: del 16 de gener al 20 de març de 2017
Horaris: dilluns de 17 a 20h
Durada: 35 hores
Professor: Jordi Prat i Coll
Avançat
Com millorar la teva obra
Dates: del 24 de gener al 28 de febrer de 2017
Horaris: dimarts de 17h a 20h
Durada: 24 hores
Professor: Jordi Galceran
Avançat
Teatre i terror, art i violència. Taller per a autors i gent de teatre
Dates: del 13 al 17 de febrer de 2017
Horaris: de dilluns a divendres de 16h a 19h
Durada: 15 hores
Professor: Roland Schimmelpfennig
Avançat
Escriure teatre al segle XXI (Idees i tècniques per a un teatre contemporani)
Dates: del 18 d’abril al 30 de maig de 2017
Horaris: dimarts de 17:30h a 20:30h
Durada: 21 hores
Professor: Carles Batlle
Avançat
L’encàrrec: escriure un text teatral de nova creació (Oblidar l’escena per tornar a
l’escena)
Dates: del 21 d’abril al 23 de juny de 2017
Horaris: divendres de 17h a 20h
Durada: 30 hores
Professor: Ricard Gázquez
Avançat

6

La màgica metamorfosi dels materials
Dates: del 8 al 10 de maig de 2017
Horaris: dilluns, dimarts i dimecres de 17h a 20h
Durada: 9 hores
Professor: Rebekka Kricheldorf
Avançat
Estructuras del caos (Estructuras y dispositivos de la escritura escénica
contemporánea)
Dates: del 15 al 18 de maig de 2017
Horaris: de dilluns a dijous de 16h a 21h
Durada: 20 hores
Professor: Alberto Conejero
Avançat
Dramaturgias basura o cómo hacer una ‘obra’ de cualquier cosa
Dates: del 16 al 20 d’octubre de 2017
Horaris: de dilluns a divendres de 16:30h a 20:30h
Durada: 20 hores
Professor: José Sanchis Sinisterra
Avançat
Els clàssics: de l’enciclopèdia a l’escenari (Com llegir, adaptar o reescriure tot allò
que va ser escrit per a uns altres espectadors)
Dates: del 7 al 28 de novembre de 2017
Horaris: dimarts de 17h a 20h
Durada: 12 hores
Professor: Xavier Albertí
Avançat
2.2. Formació en altres disciplines escèniques
Teatre per a noies i nois
Dates: del 4 d’octubre de 2016 al 20 de juny de 2017
Horari: dimarts de 17:30h a 19:30h
Durada: 66 hores (20h tardor, 24h hivern i 22h primavera)
Professor: Alberto Díaz
Tallers de teatre per a nens i nenes
Teatre per a nenes i nens 1
Dates: del 6 d’octubre de 2016 al 15 de juny de 2017
Horari: dijous de 17:30h a 19h
Durada: 49.5 hores (16.5h tardor, 18h hivern i 15h primavera)
Professor: Andrea Portella
Tallers de teatre per a nens i nenes
Teatre per a nenes i nens 2
Dates: del 6 d’octubre de 2016 al 15 de juny de 2017
Horari: dijous de 17:30h a 19h
Durada: 49.5 hores (16.5h tardor, 18h hivern i 15h primavera)
Professor: Laura Pujolàs
Tallers de teatre per a nens i nenes
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Monòlegs
Dates: del 16 al 20 d gener de 2017
Horari: de dilluns a divendres de 10:15h a 14:15h
Durada: 20 hores
Professor: Ferran Utzet
Interpretació
Traduir teatre
Dates: del 18 de gener al 22 de març de 2017
Horari: dimecres de 17h a 20h
Durada total: 30 hores
Professora: Salvador Oliva
Traducció
Acció, paraula, interpretació i escenificació
Dates: del 30 de gener al 8 de març de 2017
Horari: dilluns i dimecres de 17:30h a 20h
Durada: 30 hores
Professora: Marilia Samper
Direcció
Actuar, escriure i dirigir històries en escena
Dates: del 20 al 24 de febrer de 2017
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 15:30h
Durada total: 27 hores
Professor: Alfredo Sanzol
Interpretació
Actuar las preguntas
Dates: del 18 al 22 d’abril de 2017
Horari: de dimarts a dissabte de 10h a 14h
Durada: 20 hores
Professor: Pablo Messiez
Interpretació
Entre mans
Dates: del 27 d’abril al 12 de maig de 2017
Horari: dijous i divendres de 10:30h a 14h
Durada: 21 hores
Professora: Xavier Bobés
Creació
Teatre per a nenes i nens d’11 i 12 anys
Dates: del 2 d’octubre de 2017 al 15 de juny del 2018
Horari: dilluns de 17:30h a 19h
Durada: 68 hores
Professora: Laura Pujolàs
Tallers de teatre per a nens i nenes
Teatre per a noies i nois de 13 a 16 anys
Dates: del 3 d’octubre de 2017 al 19 de juny de 2018
Horari: dimarts de 17:30h a 19:30h
Durada: 68 hores
Professora: Alberto Díaz
Tallers de teatre per a nens i nenes
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Teatre per a nenes i nens de 8 a 10 anys
Dates: del 4 d’octubre de 2017 al 20 de juny de 2018
Horari: dimecres de 17:30h a 19h
Durada: 49,5 hores
Professora: Andrea Portella
Tallers de teatre per a nens i nenes
Teatre per a nenes i nens de 6 i 7 anys
Dates: del 5 d’octubre de 2017 al 21 de juny de 2018
Horari: dijous de 17:30h a 19h
Durada: 49,5 hores
Professora: Laura Pujolàs
Tallers de teatre per a nens i nenes
KeepMoving. Creació en acció
Dates: del 2 al 6 d’octubre de 2017
Horari: de dilluns a divendres de 10:30h a 13:30h
Durada: 15 hores
Professor: Mercedes Boronat
Interpretació
Paraula, cor i pensament (organització emocional del text teatral)
Dates: del 16 al 21 d’octubre de 2017
Horari: de dilluns a dissabte de 10h a 15h
Durada: 30 hores
Professor: Pau Carrió
Interpretació
Traduir per a l’escena
Dates: del 19 d’octubre al 21 de desembre de 2017
Horari: dijous de 17h a 20h
Durada: 27h
Professor: Joan Sellent
Traducció
Greatest Hits / Grans cops
Dates: del 13 al 24 de novembre de 2017
Horari: de dilluns a divendres de 16h a 20h
Durada: 40 hores
Professor: Iván Morales
Interpretació
Introducció a la direcció escènica: del text a l’escena
Dates: del 13 de novembre al 20 de desembre de 2017
Horari: dilluns i dimecres de 17:30h a 20:30h
Durada: 33 hores
Professor: Glòria Balañà i Altimira
Direcció teatral
Interpretar amb “La qualitat”
Dates: del 27 de novembre al 5 de desembre de 2017
Horari: 27 i 29 de novembre, 1, 4 i 5 de desembre de 16:30h a 20:30h
Durada: 20 hores
Professor: Andrés Lima
Interpretació
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2.3. Formació en altres disciplines artístiques i del coneixement
Tècniques del vers
Dates: del 23 de gener al 13 de març de 2017
Horari: dilluns de 18h a 20h
Durada: 16h
Professor: Josep Pedrals
Poesia
Escena y pensamiento. Hacia una descolonización del lenguaje
Dates: del 3 d’abril al 12 de juny de 2017
Horari: dilluns de 18h a 20h
Durada: 16h
Professor: Albert Lladó
Filosofia i teatre
La manera més salvatge
Dates: del 5 d’abril al 14 de juny de 2017
Horari: dimecres de 17h a 20h
Durada: 30h
Professor: Martí Sales , Núria Martínez-Vernis
Poesia
Com es crea una sèrie?
Dates: del 26 d’abril al 28 de juny de 2017
Horari: dimecres de 18h a 21h
Durada: 30h
Professor: Carles Mallol
Guió
2.4. L’Obrador d’estiu
L’Obrador d’estiu és un dels esdeveniments importants de la proposta artística i formativa
general de la Sala Beckett.
De la pàgina en blanc a la representació: a la recerca del vincle entre dramaturgs
i intèrprets
Dates: del 6 al 10 de juliol de 2017
Horaris: de dijous a dilluns de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 30h
Professor: Anthony Neilson
Avançat – XII Obrador d’estiu
Conversa, diàleg, digressions i màquina de conversa: al voltant de la paraula
Dates: del 6 al 8 de juliol de 2017
Horaris: de dijous a dissabte de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 18h
Professor: Jean-Pierre Ryngaert
Avançat – XII Obrador d’estiu
De l’actor al personatge
Dates: del 6 al 8 de juliol de 2017
Horari: de dijous a dissabte de 10h a 13h
Durada: 9h
Professor: Ramon Fontserè
Interpretació – XII Obrador d’estiu
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Raça, sexe, històries, cossos, visions: el valor de la diversitat en la interpretació
Dates: del 6 al 10 de juliol de 2017
Horari: de dijous a dilluns de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 30h
Professor: Marco Calvani
Interpretació – XII Obrador d’estiu
Teatre per a un temps d’emergència
Dates: del 9 al 15 de juliol de 2017
Horaris: de diumenge a dissabte d’11h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 35h
Professor: Simon Stephens
Avançat – XII Obrador d’estiu
Quines són les veritables normes? (De la forma dramàtica a la forma oberta)
Dates: del 10 al 15 de juliol de 2017
Horari: de dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 34h
Professora: Victoria Szpunberg
Iniciació – XII Obrador d’estiu
De l’inconscient a la pàgina
Dates: del 10 al 12 de juliol de 2017
Horari: de dilluns a dimecres de 14h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 18h
Professora: Yeşim Özsoy
Avançat – XII Obrador d’estiu
La faula política
Dates: de l’11 al 15 de juliol de 2017
Horari: de dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 28h
Professora: Lola Blasco
Avançat – XII Obrador d’estiu
La paraula com a plataforma d’acció
Dates: de l’11 al 15 de juliol de 2017
Horari: de dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 28h
Professor: Gabriel Calderón
Interpretació – XII Obrador d’estiu
Cada moment de la vida quotidiana és polític
Dates: del 13 al 15 de juliol de 2017
Horari: de dijous a dissabte de 10h a 14h i de 15:30h a 17:30h
Durada: 16h
Professora: Sasha Marianna Salzmann
Avançat – XII Obrador d’estiu
2.5. Itinerari Beckett
Mantenint el caràcter obert, lliure i de configuració personal de l’oferta formativa -en què
cadascú tria cursos i temes d’experimentació segons els seus propis interessos-, la Sala Beckett
ha engegat aquest any un itinerari específic per als qui vulguin aprofundir i donar major
coherència a la seva formació en dramatúrgia i escriptura teatral.
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El seguiment d’aquest itinerari consisteix en una primera etapa (E1) en què cal cursar, com a
mínim, 3 cursos d’iniciació a la dramatúrgia, 3 cursos avançats i 2 cursos d’altres disciplines en
un període no superior a tres anys.
Un cop enllestida aquesta fase, la segona etapa de l’itinerari (E2), gratuïta i de caràcter
eminentment pràctic, consisteix en l’escriptura d’una obra durant un any, comptant amb el
seguiment d’un tutor (3 sessions gratuïtes de tutoria amb un professional de les arts
escèniques). En acabar el procés, la Sala Beckett programarà una lectura dramatitzada de l’obra
escrita, amb direcció i intèrprets professionals.
2.6. Cursos especials per a grups, organitzacions i empreses
La Sala Beckett ofereix serveis de formació específica per a empreses i grups que vulguin
treballar aspectes relacionats amb el teatre i la dramatúrgia, com ara :oratòria, expressió
corporal, desinhibició, interpretació, creativitat, etc.
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3. PENSAMENT I DEBAT
Generar un àmbit de reflexió sobre la dramatúrgia, i fomentar la relació entre el teatre i la
societat a través de l’intercanvi i el debat sobre temes i preocupacions del món contemporani
són aspectes fonamentals de l’activitat de la Sala Beckett.
Per conèixer el detall de cadascuna de les activitats incloses en aquest apartat, consulteu el punt
5. Programació d’activitats
3.1. Cicles temàtics de creació i debat
Una part important de la programació d’espectacles i activitats gira al voltant del pensament i el
debat sobre temes d’interès públic. Aquesta any hem abordat tres grans temes:
MAR DE MIRALLS
Cicle de creació i debat sobre fluxos de migració a la Mediterrània
En col·laboració amb l’IEMed.
Del 23 de desembre del 2016 al 5 de febrer de 2017
LA REVOLUCIÓ DELS GÈNERES
Cicle de creació i debat sobre la construcció d’estereotips de gènere en la ficció.
Comissària: Laia Grau
Del 22 de març al 30 d’abril de 2017
LES CONDICIONS DEL CERVELL
Cicle sobre ciència i creació contemporània
Comissària: Pastora Martínez
Del 9 d’octubre al 12 de novembre de 2017
3.2. Altres cicles i festivals
ENTRE BAMBOLINES: L’ofici de la dramatúrgia. Converses amb autors i autores de teatre
Del 30 de gener al 27 de març de 2017
Coordina i presenta: Toni Casares
Organitza #AsSocPerla
FESTIVAL DE TEATRE EN FRANCÈS DE BARCELONA
10 i 11 de febrer de 2017
Coordina: Festival de teatre francès de Barcelona
FESTIVAL ALCOOLS. POESIA EN ESCENA
Del 14 de febrer al 20 de març de 2017
Coordina: Andreu Gomila
DO ILLES BALEARS.
Setmana de la creació contemporània balear
Del 18 al 22 d’abril de 2017
Coordina: Fundació Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia
FESTIVAL DE CREACIÓ CONTEMPORÀNIA ESCENA POBLENOU
Del 19 al 22 d’octubre de 2017
Coordina: Ada Vilaró
FESTIVAL RBLS
Del 16 al 19 de novembre de 2017
Coordina: Carme Tierz
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3.3. Jornades
Del 15/11/2017 al 17/11/2017
Primeres jornades de traducció de teatre català contemporani
Sala Beckett – Institut Ramon Llull
Jornada
3.4. Converses, conferències i presentacions
12/01/2017
Aprendre: una geografia variable
Una trobada entre Albert Lladó i Marina Garcés a propòsit del llibre Fora de classe, de Marina
Garcés
Xerrada
23/02/2017
Comenta ‘Dybbuk’ amb Sixto Paz
Col·loqui postfunció
Xerrada
02/03/2017
Presentació del llibre “La gestión de teatros: models y estratègies para
equipamientos culturales”
De Lluís Bonet i Héctor Schargorodsky
Presentació
15/03/2017
Revista L’Estació
Presentació núm. 5
Presentació
24/05/2017
Presentació del llibre ‘El misterio del amor’
De Joan Miquel Oliver
Presentació
31/05/2017
Presentació del llibre ‘Prohibido escribir obres maestras. Taller de dramatúrgia
textual’
De José Sanchis Sinisterra
Presentació
14/09/2017
Periodisme i ètica
Amb Gemma Nierga i Pau Miró
Col·loqui
Del 10/10/2017 al 12/11/2017
Ciència i Art de la mà de Ramón y Cajal
Mostres dels dibuixos de neurones i xarxes neuronals
Cicle Les condicions del cervell
Exposició
19/10/2017
Les condicions de la creativitat
Diàlegs sobre el cervell: ciència i art
Cicle Les condicions del cervell
Xerrada
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20/10/2017
Col·loqui postfunció amb Màrius Serra desprès de L’alegria, de Marilia Samper
Cicle Les condicions del cervell
Conferència
23/10/2017
Els meu nom és programa
d’Oliver Kluck
Traducció: Carlota Subirós
Direcció: Ferran Dordal i Lalueza
Cicle Les condicions del cervell
Lectura dramatitzada
26/10/2017
Les condicions de la memòria
Diàlegs sobre el cervell: ciència i art
Cicle Les condicions del cervell
Xerrada
02/11/2017
Les condicions del patiment mental
Diàlegs sobre el cervell: ciència i art
Cicle Les condicions del cervell
Xerrada
05/11/2017
Col·loqui postfunció amb l’escola Aules
Desprès de ‘Psicosi de les 4.48’ de Sarah Kane
Cicle Les condicions del cervell
Taula rodona
06/1/2017
Instruccions per a un futur govern socialista que vulgui abolir el Nadal
de Michael Mackenzie
Direcció: Ferran Utzet
Cicle Les condicions del cervell
Lectura dramatitzada
09/11/2017
Tertúlia entre dramaturgs i científics
Cicle Les condicions del cervell
Trobada
10/11/2017
Col·loqui postfunció amb Thaïs Tiana Sastre, experta en suïcidis desprès de
‘Psicosi de les 4.48’
de Sarah Kane
Cicle Les condicions del cervell
Activitat
30/11/2017
Col·loqui postfunció després d’’Elefant terrible’
Taula rodona
02/12/2017
Col·loqui postfunció amb Joan Gómez i Segalà, sociòleg i expert en afers religiosos
després d’’Els nens desagraïts’, de Llàtzer Garcia
Col·loqui
13/12/2017
Comentari del text ‘Ofici de tenebres’, de Joan Rusiñol
Club de lectura ‘Al peu de la lletra’
Club de lectura

15

28/12/2017
Col·loqui postfunció amb Agost Produccions
Debat experimental després de ‘Tender Napalm’
Taula rodona
3.5. Pausa
(Pausa.) Quadern de Teatre Contemporani és una revista de reflexió i assaig vinculada a
l’actualitat teatral i també relacionada amb els focus de pensament i debat de la Sala Beckett.
L’any 2015 es va presentar la nova web de la revista: http://www.revistapausa.cat/
Durant l’any 2017, s’han publicat els següents articles:
· Els que identifiques com a número 38: 15 articles (dossiers Albert Mestres i Magda Puyo).
http://www.revistapausa.cat/category/numero/pausa-38/
· El 39 (2017): 17 articles http://www.revistapausa.cat/category/numero/pausa-39/
· L'hemeroteca fins al 22 (al 1r mail sols consten 2 números):
http://www.revistapausa.cat/hemeroteca/
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4. SERVEIS DE SUPORT A L’AUTORIA
Eines per a la promoció professional i la internacionalització
4.1. Projectes internacionals
De l'01/09/2016 al 30/11/2020
Xarxa Fabulamundi - Playwriting Europe
Fabulamundi. Playwriting Europe és un projecte de cooperació entre teatres, festivals i
organitzacions de 5 països europeus (Alemanya, Espanya, França, Itàlia i Romania) que té com a
objectius
4.2. Catalandrama
Catalandrama és una base de dades que recull informació sobre les traduccions de textos
dramàtics catalans a altres llengües. El portal ofereix la possibilitat de sol·licitar les traduccions
via Internet i de manera gratuïta.
http://www.catalandrama.cat/
4.3. Beques i altres convocatòries
Del 14/12/2016 al 29/01/2017
Convocatòria oberta per al Festival Píndoles
Del 21/12/2016 al 09/01/2017
Convocatòria per a la 6a edició d’ELS MALNASCUTS
Del 27/02/2017 al 15/03/2017
Participa a l’Slam d’Escriptura, edició teatre
Del 08/05/2017 al 05/06/2017
Convocatòria per a una residència dramatúrgica a la Sala Beckett la temporada 2017/18
Del 11/05/2017 al 29/05/2017
Beques per a autors emergents per assistir al festival Mousson d’été

Del 14/06/2017 al 08/09/2017
Premi de teatre dels 46 Premis Octubre
Del 31/07/2017 al 24/09/2017
Convocatòria de la 7a edició ELS MALNASCUTS
Del 01/08/2017 al 16/09/2017
Residència artística a la Tadeusz Kantor House (Polònia)
Del 01/09/2017 al 15/09/2017
Kinètic 2017-2018
Del 01/09/2017 al 31/03/2018
2a convocatòria Teatro Autor Exprés de l’SGAE
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Del 04/09/2017 al 29/10/2017
Projecte Balandra. Centre Cívic El Sortidor
Del 06/09/2017 al 28/09/2017
Convocatòria CROQUIS_BCN 2017. Mostra de treballs escènics en procés de creació
Del 07/09/2017 al 14/12/2017
Beques Montserrat Roig per a escriptors. Convocatòria 2018
Del 05/10/2017 al 31/01/2018
Open Call: International Radio Playwriting Competition 2018
Del 23/10/2017 al 19/11/2017
Convocatòria de la 8a edició d’ELS MALNASCUTS
Del 27/10/2017 al 27/11/2017
Residències tècniques i d’assaig
Del 27/10/2017 al 27/11/2017
Oberta la 4a edició del Cicle de creació escènica DespertaLab
Del 01/11/2017 al 15/12/2017
Convocatòria del Fòrum internacional del Theatertreffen 2018
Del 01/11/2017 al 18/12/2017
Garage Stories BCN – Festival de realitat virtual
Del 14/11/2017 al 31/01/2018
2n concurs de textos teatrals per a espectacles de petit format
Del 14/11/2017 al 11/02/2018
Almagro Off
Del 01/12/2017 al 26/02/2018
Convocatòria de textos teatrals breus a propòsit del cicle «Adéu al cotxe! | Com alliberar
Barcelona del vehicle privat?»
Del 01/12/2017 al 22/12/2017
Premi de Teatre Josep Ametller 2018
Del 01/12/2017 al 31/12/2017
III Concurs de relats per dramatitzar 2017
Del 18/12/2017 al 04/02/2018
Convocatòria de textos pel Festival Píndoles de Microteatre
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4.4. Tutories de dramatúrgia
La Sala Beckett ofereix tutories de dramatúrgia als autors (estudiants i/o professionals) que
desitgin que un professor o dramaturg professional els comenti personalment l’obra que estan
treballant, ja sigui en procés d’escriptura o acabada recentment.
Al llarg d’aquest any s’han realitzat 19 tutories amb els següents professors:
· Helena Tornero: 3
· Ricard Gázquez: 8
· Marc Rosich: 3
· Pere Riera: 2
· Marc Artigau: 1
· Lluïsa Cunillé: 1
· JosepM Miró: 1
4.5. Club d’autors
Un lloc de trobada de tots els dramaturgs i dramaturgues que ho desitgin per dur-hi a terme
reunions, escriure amb tranquil·litat, fer-hi entrevistes o qualsevol altra mena d’activitat que
vulguin proposar. A més a més, s’organitzen una sèrie d’activitats gratuïtes de caràcter periòdic
destinades tant als autors professionals com als estudiants de dramatúrgia:
- Llegeix la teva obra en veu alta
- Gaudeix d’un espai de treball tranquil
- Fes reunions o entrevistes al Club d’autors
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5. PROGRAMACIÓ
La programació d’espectacles i activitats és, en bona part, el resultat de les activitats de
Formació, Creació, Pensament i debat i Serveis a l’autoria que duu a terme regularment la Sala
Beckett.
5.1. Programació d’espectacles
Del 09/11/2016 al 08/01/2017
La desaparició de Wendy
de Josep M. Benet i Jornet
Direcció: Oriol Broggi
Una producció de la Sala Beckett/
Obrador Internacional de Dramatúrgia
Del 23/12/2016 al 08/01/2017
Odisseus
a partir de l’Odissea d’Homer
Direcció: Quimet Pla
Cia Teatre Tot Terreny
Cicle Mar de Miralls
Del 18/01/2017 al 05/02/2017
De carenes al cel
d’Albert Boronat i Judith Pujol
Direcció: Judith Pujol
Un espectacle d’Obskené (Cia resident) en
coproducció amb la Sala Beckett
Cicle Mar de Miralls
Del 20/01/2017 al 21/01/2017
El rey del Gurugú
Dramatúrgia i direcció: de Ferran Joanmiquel
Una producció de Cos a Cos i La Nave Va
Cicle Mar de Miralls
Del 27/01/2017 al 28/01/2017
Nador
de Joan Roura i Anna Presegué a partir de l’obra literària de Laila Karrouch
Direcció: Joan Roura
Una producció de L’Atlàntida
Cicle Mar de Miralls
Del 03/02/2017 al 04/02/2017
Sous la plage
Creació: Marc Villanueva Mir i Gerard Valverde Ros
Una coproducció del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències i el Frankfurt LAB
Cicle Mar de Miralls
Del 09/02/2017 al 12/03/2017
Dybbuk
de Jan Vilanova Claudín
Direcció: Pau Roca
Una producció de Sixto Paz Produccions (companyia resident 2016-2017) en
coproducció amb la Sala Beckett
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Del 10/02/2017 a l’11/02/2017
Beautiful Losers: Lichen-Man / The Shaggs
Adaptació i direcció: Frédéric Sonntag
Una producció de Mise en Lumière
1r Festival de teatre en francès de Barcelona
14/02/2017
Joan Margarit i els seus poetes
de Joan Margarit
Festival Alcools. Poesia en escena
Del 17/02/2017 al 12/03/2017
Wasted
de Kate Tempest
Traducció: Martí Sales
Adaptació: Iván Morales i Íntims Produccions
Direcció: Iván Morales
Una producció d’Íntims Produccions
21/02/2017
El dolor de la bellesa. Roger Mas i amics
Festival Alcools. Poesia en escena
27/02/2017
La cirera i la garrofa: LLULLIFICAR,
LLULLIFICABLE I LLULLIFICATIU
d’Enric Casasses i Josep Pedrals
Festival Alcools. Poesia en escena
01/03/2017
L’arbre exemplifical
de Jaume C. Pons Alorda
Festival Alcools. Poesia en escena
07/03/2017
#GualWhitman
d’Anna Gual i Jaume C. Pons Alorda
Festival Alcools. Poesia en escena
14/03/2017
Alcohols
de Martí Sales i Núria Martínez Vernis
Festival Alcools. Poesia en escena
20/03/2017
Alabatrada
d’Antònia Vicens, Joan Vigó i Lluís Calvo
Festival Alcools. Poesia en escena
Del 22/03/2017 al 30/04/2017
Eva i Adela als afores
de Mercè Sarrias
Direcció: Toni Casares
Una producció de la Sala Beckett/
Obrador Internacional de Dramatúrgia
Cicle La revolució dels gèneres
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Del 23/03/2017 al 26/03/2017
Crotch
Concepte i direcció: Catalina Carrasco
Assistent de dramatúrgia i revisió de textos (autobiogràfics): Míriam Escurriola
Una producció de la companyia Baal
Cicle La revolució dels gèneres
Del 30/03/2017 al 09/04/2017
Limbo
de Míriam Escurriola, Clara Peya, Ariadna Peya i Marc Rosich
Una producció de Les Impuxibles
Cicle La revolució dels gèneres
Del 18/04/2017 al 19/04/2017
Dels llargs camins
de Jaume Miró
Direcció: Joan M. Albinyana
Una producció de Noctàmbuls Teatre
Cicle DO Illes Balears. Setmana de la creació contemporània balear
Del 20/04/2017 al 22/04/2017
Atlantis
De Joan Miquel Oliver
Cicle DO Illes Balears. Setmana de la creació contemporània balear
22/04/2017
Jardins de brutes basses
de Leonmanso i Folk Souvenir de Joana Gomila
Cicle DO Illes Balears. Setmana de la creació contemporània balear
Del 27/04/2017 al 14/05/2017
Argentinamiento
Autoria i direcció: J. D. Wallovits
Una producció de La Doma
De l’11/05/2017 al 28/05/2017
Ciutat de vidre
Autoria: Paul Auster, David Mazzucchelli i Paul Karasik
Dramatúrgia: Mònica Bofill i Ricard Soler i Mallol
Direcció: Ricard Soler i Mallol
Una coproducció d’Obskené i el Festival Grec de Barcelona
Del 30/06/2017 al 30/07/2017 i del 13/09/2017 a l’1/10/2017
Un tret al cap
Dramatúrgia i direcció: Pau Miró
Una coproducció de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia i el Grec 2017
Festival de Barcelona
Del 08/07/2017 al 16/07/2017 i del 15/12/2017 al 30/12/2017
Tender Napalm
de Philip Ridley
Traducció: Nuria Curran i Adriana Nadal
Direcció: Pau Roca
Una coproducció de Sixto Paz (companyia resident 2016-2017) i Grec 2017 Festival de
Barcelona
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De l’11/07/2017 al 12/07/2017
SLASH o les Apories de l’Avantguarda (El desenvolupament d’un Show)
de Marlene Kolatschny
Direcció: Julius F. Brauer i Marlene Kolatschny
Traducció per als subtítols: Max Grosse Majench
Una producció del P14 de la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Del 7/09/2017 al 10/09/2017
Fantasmes (Històries de Pau i Justícia)
Laboratori Peripècies
Coordinació: Sergi Belbel
Laboratori Peripècies
De l’11/10/2017 al 12/11/2017
L’alegria
Dramatúrgia i direcció: Marilia Samper (autora resident 2016-2017)
Una producció de la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia
Del 21/10/2017 al 22/10/2017
Aüc
de Les Impuxibles (Clara Peya i Ariadna Peya) i Carla Rovira
Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou
De l’01/11/2017 al 12/11/2017
Psicosi de les 4.48
de Sarah Kane
Traducció: Anna Soler Horta
Direcció Mosiès Maicas
Una producció de The Three Keatons
Cicle Les condicions del cervell
Del 15/11/2017 al 10/12/2017
Els nens desagraïts
Dramatúrgia i direcció: Llàtzer Garcia
Una coproducció de la Companyia Arcàdia (companyia resident 2017-2018) i el Festival de
Temporada Alta (Girona)
Del 16/11/2017 al 19/11/2017
LIKE SI LLORAS (o tant de bo els meus somnis es fessin realitat)
de Xavi Gamito, Elena Martín i Anna Serrano
Direcció: Elena Martín i Anna Serrano
Una producció d’ELS MALNASCUTS
Festival RBLS
Del 30/11/2017 al 03/12/2017
Elefant terrible
Autoria i direcció: Eric Balbàs i Roger Torns
Una producció d’EL EJE
Del 19/12/2017 al 06/01/2018
L’home sense veu
Autoria i direcció: Clàudia Cedó (autora resident 2017-2018)
Una coproducció de Temporada Alta 2016, Històries de Boscos i Flyhard Produccions
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Del 20/12/2017 al 07/01/2018
Tortugues: la desacceleració de les partícules
Autoria i direcció: Clàudia Cedó (autora resident 2017-2018)
Una coproducció de Temporada Alta 2016, Històries de Boscos i Flyhard Produccions
5.2. Programació d’activitats
12/01/2017
Aprendre: una geografia variable
Una trobada entre Albert Lladó i Marina Garcés a propòsit del llibre Fora de classe, de Marina
Garcés
Xerrada
17/01/2017
Aprendre dels millors
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs d’Esteve Soler impartit la temporada 20152016
Direcció: Glòria Balañà i Altimira
Lectura dramatitzada
Del 19/01/2017 al 05/02/2017
El fang d’Europa
Exposició fotogràfica de RUIDO Photo
Exposició - Cicle Mar de miralls
19/01/2017
Experiències des del terreny de la crisi de refugiats
Amb RUIDO Photo i grup de rescat EREC
Xerrada - Cicle Mar de miralls
24/01/2017
Aprendre dels millors
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs d’Esteve Soler impartit la temporada 20162017
Direcció: Glòria Balañà i Altimira
Lectura dramatitzada
25/01/2017
Cultures híbrides i literatura “de frontera”
Activitat organitzada per l'IEMed
Taula rodona - Cicle Mar de miralls
26/01/2017
Entre vivència i memòria
Trobada entre refugiats, migrants i dramaturgs
Taller - Cicle Mar de miralls
29/01/2017
La història de la Nut
Contacontes adreçat a nens i nenes de cicle inicial
Activitat infantil - Cicle Mar de miralls
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30/01/2017
El lloc del dramaturg en la història del teatre
Amb Sergi Belbel. Activitat organitzada per l’AsSocPerla
Xerrada – Cicle Entre Bambolines
01/02/2017
Respostes polítiques i ciutadanes a la tragèdia dels refugiats
Activitat organitzada per l'IEMed
Taula rodona - Cicle Mar de miralls
02/02/2017
Cinema en moviment: diversitat cultural i creativitat transnacional
Activitat organitzada per l'IEMed
Taula rodona - Cicle Mar de miralls
03/02/2017
Conversa amb Mohammad Bitari. Sous la plage
Conversa - Cicle Mar de miralls
05/02/2017
Un viatge no triat. Joc de taula adreçat a joves d'11 a 14 anys
Activitat infantil - Cicle Mar de miralls
07/02/2017
Exorcisme de personatges
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs de Marc Rosich
Direcció: Marc Rosich
Lectura dramatitzada
14/02/2017
Tres días sin Charlie
de QY Bazo
Organitzat per Nuevenovenos
Lectura dramatitzada
15/02/2017
Cuidado con el perro
d’Eva Redondo
Dimarts 28 de març de 2017
Lectura dramatitzada
20/02/2017
És poètica l’actualitat? El teatre com a espai de debat
Amb Mercè Sarrias i Josep Maria Miró. Activitat organitzada per l’AsSocPerla
Xerrada– Cicle Entre Bambolines
21/02/2017
Gires internacionals. Taler de Comunicació i Màrqueting
Projecte CASA – Circus Arts and Street Arts Circuits. Activitat organitzada per Fira de Tàrrega
Taller
23/02/2017
Comenta ‘Dybbuk’ amb Sixto Paz
Col·loqui postfunció
Xerrada
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24/02/2017
Comissió “Fem un documental” de l’Institut Quatre Cantons del Poblenou
Presentació en públic de tres curtmetratges
Mostra
24/02/2017
Visita guiada a la Beckett
Descobreix la nova sala i vine a veure ‘Dybbuk’
Visita guiada
02/03/2017
Presentació del llibre “La gestión de teatros: models y estratègies para
equipamientos culturales”
De Lluís Bonet i Héctor Schargorodsky
Presentació
08/03/2017
Jam d’Escriptura
Una master class d’escriptura en viu
Master class
15/03/2017
Revista L’Estació
Presentació núm. 5
Presentació
16/03/2017
Violencia simbólica
a càrrec de Nuria Varela
Conferència – Cicle La revolució dels gèneres
17/03/2017
Sobre estereotips, normes de gènere
i altres contes de terror
a càrrec de Col·lectiu Candela
Taller – Cicle La revolució dels gèneres
23/03/2017
El género en las series de televisión americanas,
desde Donna Reed hasta la Edad de Oro actual
a càrrec d’Irati Jiménez
Conferència – Cicle La revolució dels gèneres
24/03/2017
Ver la tele, mirar el genero
a càrrec d’Irati Jiménez
Taller – Cicle La revolució dels gèneres
27/03/2017
La construcció de la realitat a través de la ficció
Amb Cristina Clemente, Guillem Clua i Marta Buchaca. Activitat organitzada per l’AsSocPerla
Xerrada – Cicle Entre Bambolines
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28/03/2017
Distància
Direcció i dramatúrgia: Roger Torns
Lectura dramatitzada
30/03/2017
Repensar les identitats des de l’experiència trans
a càrrec de Miquel Missé
Conferència – Cicle La revolució dels gèneres
31/03/2017
Introducció a la Performance Drag King
a càrrec de la cooperativa Fil a l’agulla
Taller – Cicle La revolució dels gèneres
03/04/2017
“Plan Renove” de la dramatúrgia catalana
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs de Jordi Prat i Coll
Direcció: Jordi Prat i Coll
Lectura dramatitzada
04/04/2017
Slam d’Escriptura
Edició teatre
Trobades dramatúrgiques
06/04/2017
Pensament monògam, l’amor, la frontera
a càrrec de Brigitte Vasallo
Conferència – Cicle La revolució dels gèneres
Del 07/04/2017 al 08/04/2017
Construyendo identidades: Ellas vienen del frío
a càrrec de d’Iratxe Fresneda Delgado
Taller – Cicle La revolució dels gèneres
11/04/2017
Recital de poesia
Presentació de textos resultants del curs de Josep Pedrals ‘Tècniques del vers’
Lectura
18/04/2017
La dramatúrgia de les Illes Balears avui
Moderador: Víctor Muñoz i Calafell
Taula rodona – Cicle Do Illes Balears
19/04/2017
La classe
De Sergio Baos
Direcció: Rafel Duran
Lectura dramatitzada – Cicle Do Illes Balears
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20/04/2017
Bicicletes ancorades
de Toni-Lluís Reyes
Direcció: Víctor Muñoz i Calafell
Lectura dramatitzada – Cicle Do Illes Balears
21/04/2017
Només quan plou
d’Aina de Cos
Direcció: Carlota Subirós
Lectura dramatitzada – Cicle Do Illes Balears
28/04/2017
Visita guiada a la Sala Beckett
Descobreix la nova sala i vine a veure ‘Eva i Adela als afores’
Visita guiada
02/05/17
Màfia
Dramatúrgia i direcció: The Mamzelles
Lectura dramatitzada
06/05/2017
Open Day
Poblenou Urban Distric
Jornada
20/05/2017
Trade (1). Esbós per a una dramatúrgia documental
La conquesta del Pol Sud
Assaig obert
24/05/2017
Rubik
La Calòrica EN RESIDÈNCIA a l’Institut Barri Besòs
Mostra
24/05/2017
Presentació del llibre ‘El misterio del amor’
De Joan Miquel Oliver
Presentació
25/05/2017
Pròxima parada...
de la Companyia Línia Groga (Escoles Pies de Diputació)
Mostra
26/05/2017
Transformacions: del subjecte a l’objecte
Laboratori de filosofia i teatre
Mostra
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Del 28/05/2017 al 29/05/2017
Fantasmes (Històries de Pau i Justícia)
Laboratori de Peripècies
Mostra
31/05/2017
L’escriptura inesperada
Lectura dramatitzada d’escenes sorgides del curs d’Helena Tornero
Lectura dramatitzada
31/05/2017
Presentació del llibre ‘Prohibido escribir obres maestras. Taller de dramatúrgia
textual’
De José Sanchis Sinisterra
Presentació
Del 02/06/2017 al 04/06/2017
El tesoro de Munich
Tallers ESCAC
Mostra
06/06/2017
Tramuntana
d'Iban Valero
Lectura dramatitzada
09/06/2017
Cremallera
Mostra de l’espectacle resultant del Projecte ‘Emoció i Representació’ de l’Institut Mosiès Broggi
Mostra
09/06/2017
La construcció d’estigmes de gènere
Laboratori de filosofia i teatre
Xerrada
Del 09/06/2017 a l’11/06/2017
Terapia de mierda
Tallers ESCAC
Mostra
12/06/2017
Els nens robats
de Blanca Bardagil
Lectura dramatitzada
14/06/2017
Lectura dramatitzada de textos de Verònica Martínez i Toni Martínez
Obres escrites en el curs de Sergi Belbel ‘Traducció, adaptació, versió...’
Lectura dramatitzada
15/06/2017
Vida a mida
Mostra del taller per a nenes i nens de Laura Pujolàs i Andrea Portella
Mostra
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16/06/2017
Lectura dramatitzada de textos de Carme Canet i Kevin Martos
Obres escrites en el curs de Sergi Belbel 'Traducció, adaptació, versió...'
Lectura dramatitzada
17/06/2017
Lectura dramatitzada de textos de Mònica Vidal i Raúl Quirós
Obres escrites en el curs de Sergi Belbel 'Traducció, adaptació, versió...'
Lectura dramatitzada
Del 19/06/2017 al 25/06/2017
BERESHIT. Gènesi o en el principi
Dramatúrgia: Àlex Monner, Xisi Sofia Ye Chen, Oriol Guanyabens i Pablo Macho Otero
Direcció: Xisi Sofia Ye Chen
Una producció d’ELS MALNASCUTS, el laboratori de creació jove de la Sala Beckett
Mostra
19/06/2017
Escena i pensament
Lectura dramatitzada d’escenes sorgides del curs d’Albert Lladó
Lectura dramatitzada
20/06/2017
Els figurants, de José Sanchis Sinisterra
Mostra del taller per a noies i nois d’Alberto Díaz
Mostra
21/06/2017
Poesia i filosofia en l’obra de Chantal Maillard
Laboratori de filosofia i teatre
Mostra
Del 10/07/2017 al 12/07/2017
Teatre per a un temps d’emergència
Textos breus de nova creació
Lectura dramatitzada – XII Obrador d’estiu
Del 13/07/2017 al 14/07/2017
L’Speakers’ Corner de l’Obrador d’estiu
En veu alta s’escriu millor!
Lectura – XII Obrador d’estiu
14/09/2017
Periodisme i ètica
Amb Gemma Nierga i Pau Miró
Col·loqui
29/09/2017
Cafè amb els Personatges de la Beckett
Presentació de la temporada i assaig obert
Presentació
Del 09/10/2017 al 10/10/2017
Trobada entre autors i programadors internacionals
Fabulamundi
Activitat
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Del 09/10/2017 al 10/10/2017
Incògnit
de Nick Payne
Direcció i traducció: Mònica Bofill
Una producció de La Incògnita
Cicle Les condicions del cervell
Semimuntat
Del 10/10/2017 al 12/11/2017
Ciència i Art de la mà de Ramón y Cajal
Mostres dels dibuixos de neurones i xarxes neuronals
Cicle Les condicions del cervell
Exposició
18/10/2017
Taller literari: ‘Joves, estereotips i radicalització’
Un mar de paraules
Activitat
19/10/2017
Like
Direcció, coreografia i dansa: Núria Guiu
Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou
19/10/2017
Les condicions de la creativitat
Diàlegs sobre el cervell: ciència i art
Cicle Les condicions del cervell
Xerrada
20/10/2017
Col·loqui postfunció amb Màrius Serra desprès de L’alegria, de Marilia Samper
Cicle Les condicions del cervell
Conferència
22/10/2017
48h Open House BCN
Festival d’arquitectura de Barcelona
Activitat
23/10/2017
Els meu nom és programa
d’Oliver Kluck
Traducció: Carlota Subirós
Direcció: Ferran Dordal i Lalueza
Cicle Les condicions del cervell
Lectura dramatitzada
26/10/2017
Les condicions de la memòria
Diàlegs sobre el cervell: ciència i art
Cicle Les condicions del cervell
Xerrada
27/10/2017
El territorio abierto de la escritura
Una xerrada entre Ernesto Caballero i José Ramón Fernández
Xerrada
02/11/2017
Assaig obert a ‘Els nens desagraïts’
Activitat exclusiva per als Personatges de la Beckett
Assaig obert
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02/11/2017
Les condicions del patiment mental
Diàlegs sobre el cervell: ciència i art
Cicle Les condicions del cervell
Xerrada
05/11/2017
Col·loqui postfunció amb l’escola Aules
Desprès de ‘Psicosi de les 4.48’ de Sarah Kane
Cicle Les condicions del cervell
Taula rodona
06/1/2017
Instruccions per a un futur govern socialista que vulgui abolir el Nadal
de Michael Mackenzie
Direcció: Ferran Utzet
Cicle Les condicions del cervell
Lectura dramatitzada
09/11/2017
Tertúlia entre dramaturgs i científics
Cicle Les condicions del cervell
Trobada
10/11/2017
Col·loqui postfunció amb Thaïs Tiana Sastre, experta en suïcidis desprès de
‘Psicosi de les 4.48’
de Sarah Kane
Cicle Les condicions del cervell
Activitat
14/11/2017
La nostra parcel·la
de Lara Díez
Lectura dramatitzada
Del 15/11/2017 al 17/11/2017
Primeres jornades de traducció de teatre català contemporani
Sala Beckett – Institut Ramon Llull
Jornada
19/11/2017
Workshop amb ELS MALNASCUTS o Mètode Malnashutti
Festival RBLS
Taller
21/11/2017
Chureca
d’Irene Tarrés
Direcció: Marc Rosich
Lectura dramatitzada
Del 24/11/2017 al 25/11/2017
CROQUIS_BCN IV
Mostra de projectes d’arts escèniques en procés de creació
Assaig obert
24/11/2017
Open night
Poblenou Urban District
Jornada
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27/11/2017
Éssers
de Carsten Ahrenholz
Lectura dramatitzada
28/11/2017
Catalunya: relat estètic de la revolta
Obrador de Filosofia
Taula rodona
30/11/2017
Col·loqui postfunció després d’’Elefant terrible’
Taula rodona
02/12/2017
Col·loqui postfunció amb Joan Gómez i Segalà, sociòleg i expert en afers religiosos
després d’’Els nens desagraïts’, de Llàtzer Garcia
Col·loqui
11/12/2017
Assaig obert de ‘Kingdom’ amb l’Agrupación Señor Serrano
Assaig obert
12/12/2017
Brindis amb Clàudia Cedó, autora resident
Activitat
13/12/2017
Comentari del text ‘Ofici de tenebres’, de Joan Rusiñol
Club de lectura ‘Al peu de la lletra’
Club de lectura
16/12/2017
Síria: cartografia incompleta
Mostra del laboratori fruit del cicle Mar de Miralls
Mostra
18/12/2017
Cendres
de Ferran Bach
Lectura dramatitzada
28/12/2017
Col·loqui postfunció amb Agost Produccions
Debat experimental després de ‘Tender Napalm’
Taula rodona
5.3. Programació d’activitats fora de la Beckett
23/01/2017
La prestatgeria de la Beckett
Trobada amb Obskené a la Biblioteca Xavier Benguerel
Xerrada
14/02/2017
La prestatgeria de la Beckett
Trobada amb Sixto Paz a la Biblioteca Manuel Arranz de Poblenou
Xerrada

33

18/02/2017
Vine de festa amb Wasted!
Festa a la Sala BeGood després de la funció de Wasted
Festa postfunció
21/02/2017
Sixto Paz parla sobre ‘Dybbuk’
Trobada amb la companyia a la llibreria francesa Jaimes
Xerrada
28/03/2017
La prestatgeria de la Beckett
Trobada amb Mercè Sarrias i Laia Grau arrel d’Eva i Adela als afores i el cicle La revolució dels
gèneres
Xerrada
25/04/2017
La Sala Beckett proposa ‘Wasted’ a la presó Model
Espectacle
06/10/2017
Estratègies per aixecar un text teatral, amb Marc Rosich
Xerrada-col·loqui sobre la dramatúrgia
Conferència
Del 07/10/2017 al 08/10/2017
Més jocs d’escriptura teatral, amb Marc Rosich
Seminari d’escriptura teatral de peces breus
Taller
De l'01/12/2017 al 02/12/2017
PROJECTE 92
Del Col·lectiu LasHuecas
Mostra
Del 14/01/2017 al 24/02/2017
GIRA La desaparició de Wendy,
14/01/17: Teatre de Manacor
21/01/17: Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada
22/01/17: Atrium de Viladecans
28/01/17: Teatre Monumental de Mataró
04/02/17: Teatre Kursaal de Manresa
11/02/17: Teatre Auditori de Granollers
12/02/17: Teatre Municipal de Girona
17/02/17: Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa
18/02/17: L’Atlàntida de Vic
24/02/17: Teatre Principal d’Olot
Del 08/10/2017 al 25/11/2017
GIRA Un tret al cap
08/10/2017: Teatre de Manacor
14/10/2017: Girona (Temporada Alta)
18/11/2017: Teatre Principal de Castelló
25/11/2017: Palafrugell (Temporada Alta)

34

6. CESSIÓ D’ESPAIS
Cessió d’espai rodatge Clara Peya
Dilluns 9 de gener de 2017
Cessió d’espai per un rodatge de 33Recomana.
Dimecres 1 de febrer de 2017
Cessió d’espai Programa d'emprenedoria social de Barcelona Activa
Dijous 9 de febrer de 2017
Cessió d’espai per a l’assaig de Pretty de la companyia Sixto Paz Produccions
Del 27 i 28 de febrer i 3 de març de 2017
Cessió d’espai per a l’assaig de Fuenteovejuna de l’Associació Obskené
Dimecres 8 de març de 2017
Cessió d’espai per a l’assaig de Els tres aniversaris de Joan Negrié
Del 14 de març al 25 d’abril de 2017
Cessió d’espai La vida es sueño – Workshop
Del 27 de març al 7 d’abril de 2017
Cessió d’espai per a un assaig del Xavier Bobés
Del 29 al 31 de març de 2017
Cessió d’espai per a un assaig del Alberto Díaz
Dijous 6 d’abril del 2017
Cessió d’espai per a un assaig de Wohnwagen de Els Malnascuts
Del 10 al 14 d’abril de 2017
Cessió d’espai per a una residència de la companyia La Conquesta del Pol Sud
Del 15 al 21 de maig de 2017
Cessió d’espai per a un curs d’il·luminació de l’escola ESCAC
Del 19 al 26 de maig de 2017
Cessió d’espai per a l’assaig de Nens desagraïts de Llàtzer Garcia
Del 2 al 30 de juny de 2017
Cessió d’espai Taller Drag-King
Del 18 al 21 de juliol de 2017
Cessió d’espai per la gravació del programa “Ballar” de TV3
Divendres 15 de setembre de 2017
Cessió d’espai Marc Rosich
Divendres 22 de setembre de 2017
Cessió d’espai Premi Born
Dissabte 23 de setembre i dissabte 14 d’octubre de 2017
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Cessió d’espai Fundació Catalunya Europa
Dimarts 24 de setembre de 2017
Cessió d’espai Marta Aran
Del 4 al 12 de desembre de 2017
Cessió d’espai per a una residència de la companyia Agrupación Señor Serrano
Del 4 a l’11 de desembre de 2017
Cessió d’espai per a un taller amb la Gabriela Izcovich
Dimecres 13 de desembre de 2017
Cessió d’espai per a una residència de la companyia Les Impuxibles
Del 27 al 30 de desembre de 2017
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