
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

El Canal de Salt impulsa unes jornades de 
dramatúrgia per debatre i imaginar el futur de 
l’escriptura teatral  

 

Adreçades a professionals del sector se celebraran en quatre sessions entre el 15 de març i 
el 8 de juny 
 

Aquesta proposta innovadora s’emmarca dins la línia de treball amb la qual es basa el Pla 
de Gestió de l’equipament que s’està redactant i que vol convertir l’equipament en un 
referent nacional 

 

El Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona, El Canal, serà la seu del 15 de març al 8 de juny de 

la primera edició d’unes jornades de dramatúrgia que s’impulsen amb l’objectiu de convertir 

en un punt de trobada entre els professionals del sector per debatre el futur de l’escriptura 

teatral. La proposta inclou quatre sessions amb les següents temàtiques: Ficció, no ficció o 

autoficció (15 de març); Distòpia o utopia (5 d’abril); Apropiació inclusió (2 de maig) i Local o 

global (8 de juny). 

 

El projecte està impulsat pel Canal i reconeguts professionals com Aleix Fauró, Lara Díez, 

Ferran Joanmiquel, Marta Aran, Xavi Morató, Carla Rovira, Àlex Mañas, Marta Solé, Clàudia 

Cedó, Llàtzer Garcia i Jordi Casanovas. L’Ajuntament de Salt també forma part de 

l’organització d’un esdeveniment que, al mateix temps, compta amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona. 

 

El gerent d’El Canal, Xavier Díaz, valora que l’objectiu d’aquesta 1a edició de les jornades 

de dramatúrgia passa per “convertir-les en un espai de debat i en un viver d’idees que 

han de permetre fer créixer les creacions futures. Un debat obert sobre l’escriptura 

teatral per revisar la situació actual i imaginar cap on pot dirigir el seu futur”. 

 

Les jornades se celebraran a El Canal, de 10 a 18 hores, van dirigides a dramaturgs 

professionals i són gratuïtes. Les places són limitades i cal inscripció prèvia enviant un 

correu electrònic a elcanal@salt.cat on s’ha d’especificar el nom, telèfon, codi postal i 

especificant a quina/es sessions es vol assistir. S’admetran inscripcions fins 48 hores abans 

de cada jornada.  

 

De la mà del Pla de Gestió 

La primera edició de les jornades de dramatúrgia impulsades pel Canal formen part, tal com 

explica la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, “del Pla de Gestió que 

s’està redactant i que, entre els seus principals objectius, té el de convertir 

l’equipament en un referent a la demarcació gironina i a Catalunya en un àmbit com el 

dels serveis i recursos per a la creació, la producció i la promoció de la producció 

cultural”. 
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