NOTA DE PREMSA
CAEP EN VIU. I MERCAT D’ARTS ESCÈNIQUES
L'Associació de Companyies i Productores Professionals d’Arts Escèniques de les
comarques gironines, CAEP, organitza CAEP EN VIU. I MERCAT D’ARTS ESCÈNIQUES,
una jornada per a programadors de les comarques gironines i altres de referència,
que tindrà lloc el proper 20 de setembre a la Coma Cros - El Canal, de Salt. El Mercat
vol ser, en essència, un punt de trobada entre professionals i programadors en un
entorn que fomenti la creació d’una xarxa de complicitats entre uns i els altres.
La CAEP (Associació de Companyies i Productores Professionals d’Arts Escèniques de les
comarques gironines) es va començar a gestar el febrer del 2016. No és fins el gener del 2017,
però, que es formalitza legalment com a ASSOCIACIÓ, amb un total de 28 companyies
associades fins el moment.
Porten un any treballant i marcant una línia d’actuació clara i contundent. Consideren que,
com a professionals del sector, són qui millor coneix les necessitats i vicissituds del seu àmbit.
Per això estan creant aquest instrument, de manera formal i unitària, per donar veu davant de
les administracions i reconeixement social. És important que tothom hi tingui accés, i en
conseqüència, que les persones que treballem en aquest àmbit ho facin en unes condicions
que afavoreixin el millor desenvolupament dels seus projectes. És per això que creuen
totalment necessari l’existència de LA CAEP, per tal d’afavorir en la millora del sector i en
definitiva, en un major benefici social i cultural a les nostres comarques.
Les finalitats de la CAEP són les següents:






Integrar totes les companyies i productores professionals d’arts escèniques del
territori gironí, legalment constituïdes i que tingui com a principal activitat la
producció i distribució professional d’espectacles d’arts escèniques.
Posicionar-se com a col·lectiu en el marc públic i social del territori.
Defensar els interessos comuns davant les institucions.
Ser interlocutors i partícips dels processos de debat i elaboració de normatives de
l’Administració pública que els afecten.
L’Associació CAEP vol tenir veu en l’elaboració i disseny de polítiques culturals del
nostre territori per tal d’optimitzar els recursos econòmics.

I treballen per aconseguir els següents objectius:

-

Donar visibilitat a les companyies de diferents disciplines d’arts escèniques de la
província de Girona.

-

Compartir informació i recursos per tal d’optimitzar-los. Ser un observatori de les
problemàtiques que afecten al sector a l’hora de desenvolupar l’activitat
professional.

-

Fomentar la col·laboració amb els diferents equipaments escènics del territori per
tal de sumar esforços i poder fer propostes conjuntes de millora del sector amb
l’objectiu de posar a disposició dels ciutadans una oferta cultural variada i de
qualitat.

-

Buscar la complicitat d’aquells equipaments escènics que puguin recolzar processos
de creació i residència d’artistes cedint espais o altres equipament tècnics.

-

Treballar per la des-precarització del sector, greument afectat per la crisi dels
darrers anys, i evitar la desaparició d’un teixit cultural molt actiu, variat i dinàmic
en les comarques gironines.

-

Elaborar estratègies de creació de nous públics i treballar per fer de les arts
escèniques una eina més a disposició dels centres educatius del territori.

L’organització del Mercat CAEP EN VIU. I MERCAT D’ARTS ESCÈNIQUES és una de les activitats
que va en la línia d’aquests objectius, ja que la CAEP és altament representativa del sector de
les arts escèniques gironines. Entenen que amb aquesta acció contribueixen al
desenvolupament, professionalització i cohesió del sector, alhora que en fomenten la difusió i
visibilitat pública. Pensen que la repercussió que la jornada tindrà en el territori serà
important, ja que vol ser, en essència, un punt de trobada entre professionals i programadors
en un entorn que permeti i fomenti la creació d’una xarxa de complicitats entre uns i els altres.
La jornada està pensada per ser un marc d’exhibició de les diferents produccions de les
companyies que formen part de la plataforma, incloent tot el ventall d’arts escèniques que
conformen l’entitat: dansa, dansa aèria, circ, espectacles familiars, màgia i teatre per a adults.
La jornada pretén oferir una eina pràctica als programadors que els faciliti la seva tasca: un
marc d’exhibició dels diferents espectacles que realitzen les companyies associades a la CAEP.
Les mostres de cada espectacle tindran deu minuts de durada com a màxim.
Per altra banda, a l’inici de la jornada també s’oferiran dues xerrades formatives per als
tècnics, una sobre la Llei d’Accessibilitat a càrrec de Joan Anton Martínez (Subdirector Gral. de
Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya) i Agnès Pros; i l’altra sobre la Valoració del
Programa.cat, a càrrec d’Eulàlia Torrellas, tècnica de gestió del servei de Cooperació Cultural
de la Diputació de Girona
A part de les mostres en sí mateixes, s’habilitaran uns mostradors en els que cada companyia
podrà facilitar el seu material corresponent als programadors. Així com un mostrador propi de
la CAEP, en el que hi haurà material explicatiu sobre qui forma la plataforma, quins objectius
tenen i quines accions emprenen com a entitat.
El Mercat CAEP EN VIU està organitzat per la CAEP amb la col·laboració de la Factoria Cultural
Coma Cros, El Canal_Centre d’Arts Escèniques Salt-Girona, la Casa de Cultura de la Diputació
de Girona, l’Ajuntament de Salt i l’Ajuntament de Girona.
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