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El nostre Club
Granollers Escena, SL, empresa pública municipal, i la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers
s’uneixen l’any 2008 per crear un espai de relació entre l’empresa privada i el sector cultural.
Al voltant de la responsabilitat social corporativa d’aquelles empreses que estan en col·laboració amb el
Teatre Auditori i l’Orquestra de Cambra de Granollers es crea el Club de Patrocini i Mecenatge, amb l’objectiu d’afavorir la idea de pertinença i l’intercanvi d’experiències per promoure noves i innovadores relacions
entre ambdós sectors.
Actualment, 18 empreses formen part del Club de Patrocini i Mecenatge:

MECENES D’OR

PATROCINADORS / MECENES DE BRONZE

PATROCINADORS

EMPRESES COL·LABORADORES

MITJANS DE COMUNICACIÓ

MECENES DE PLATA
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Qui som?

Teatre Auditori
de Granollers
Missió

Visió

Pla Director

El Teatre Auditori de Granollers
és un equipament que garanteix
l’accés a les arts en viu i a la cultura
en general a través d’una oferta
d’espectacles i activitats àmplia,
diversa i de gran qualitat. La seva
finalitat és contribuir a crear un
projecte cultural compartit per
artistes i espectadors que permeti
situar la cultura en la centralitat d’un
públic nombrós, divers i actiu. A
través dels diferents espais i del relat
artístic de la programació, volem
aportar experiències, coneixements,
eines de reflexió, pensament crític,
creativitat i imaginació.

Volem un Teatre Auditori que, conjuntament amb el Conservatori i l’escola
municipal de música, l’Orquestra
de Cambra de Granollers i els cors
Veus i de Cambra de Granollers, sigui
motor i referent del projecte cultural
i educatiu de la ciutat. Les arts en viu
i molt especialment la música han
d’esdevenir eines de creació, inspiració i innovació per als ciutadans. Hem
de fer un espai obert a tothom, amb
una activitat cultural plural, moderna,
sorprenent, atractiva i lligada a les
inquietuds socials del moment. A més,
ha d’impulsar les arts escèniques al
conjunt de la ciutat i contribuir a posicionar la cartellera Escena grAn com
una de les més destacades del país.

El Teatre Auditori de Granollers
s’ha compromès, a través d’un Pla
Director per al període 2018/2028, a
seguir 5 eixos estratègics:
1.- La creativitat artística com a
motor de talent, pensament crític i
creatiu
2.- La cooperació com a element de
desenvolupament
3.- Públics i ciutadans compromesos
amb un projecte obert i participatiu
4.- La ciència: un nou catalitzador
per al binomi cultura i educació
5.- Les arts compromeses amb la
sostenibilitat i el benestar de la
comunitat

Teatre Auditori de Granollers
Orquestra de Cambra de Granollers

Qui som?

Orquestra
de Cambra
de Granollers

L’

Orquestra de Cambra de Granollers
(OCGr) és, des de l’any 2002, orquestra
resident al Teatre Auditori de Granollers,
on cada temporada presenta una programació
estable de concerts.
Pocs anys després de la seva creació i amb el
bagatge de més de 300 concerts realitzats,
l’OCGr s’ha posicionat com una de les
orquestres de cambra amb més progressió i
prestigi del país.
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Teatre Auditori
de Granollers
en xifres
Dades del 2017

81

espectacles

138

funcions

46.966
espectadors

Dades dels primers 15 anys del Teatre Auditori de Granollers
i els 25 de l’Orquestra de Cambra de Granollers

860

471.005

539

189.209

25.000

10.200

140.000

152

64.549

espectacles

nombre d’usuaris

nombre d’assistents a
espectacles familiars

nombre d’espectadors

espectadors a la base de
dades del Teatre Auditori

concerts de l’Orquestra
de Cambra
de Granollers

cessions

seguidors a
les xarxes socials

espectadors als concerts
de l’Orquestra de Cambra
de Granollers
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Actes realitzats
pels nostres
patrocinadors

Concert de commemoració dels 100 anys
de l’arribada de la llum a Granollers
Empresa: Estabanell Energia
Celebració dels 100 anys de l’empresa Estabanell i
Energia, amb el concert titulat Música de les llums de
l’Orquestra de Cambra de Granollers.

Trobada anual amb clients de “la Caixa”
Empresa: “la Caixa”
Conferència de presentació del programa CaixaFutur
per a clients de “la Caixa”.

Celebració del dinar d’empresa de Nadal
Empresa: APC Europe
Dinar de Nadal amb l’assistència dels treballadors de
l’empresa APC Europe i l’equip directiu. Un servei acurat
de càtering i accions lúdiques i d’espectacle.

Acte anual per a clients,
treballadors i col·laboradors
Empresa: Àgora, Assessorament i serveis
Festa amb la participació de l’actor i imitador Pep Plaza i
l’actuació de Veus – Cor Infantil Amics de la Unió.

Teatre Auditori de Granollers
Orquestra de Cambra de Granollers

Temporada 2018/2019

Campanya
de comunicació
Pla de comunicació off line i on line,
principalment adreçat a la població
de Granollers i de la comarca.
- Rodes de premsa, notes de premsa,
convocatòries i comunicats enviats a 34
mitjans locals i comarcals que publiquen
regularment notícies sobre el Teatre Auditori,
+ de 60 mitjans nacionals i especialitzats,
(premsa escrita, premsa digital, televisió i
ràdio).
- Possibilitat de trobades i/o entrevistes als
artistes dels espectacles.
- Llibret Escena grAn amb la programació
semestral del Teatre Auditori amb més de
20.000 unitats impreses.
- Elements d’identitat corporativa:
senyalística de l’espai, material per als
assistents, programa de mà, web, newsletters,
vídeo promocional, etc...

- Campanya carrer d’Escena grAn (2 cops a
l’any amb 38 opis i 18 torretes).
- Campanya de banderoles del Teatre Auditori
als carrers pròxims a l’equipament (possibilitat
de banderoles i cartells a la façana del Teatre
Auditori).
- Newsletters enviades a 25.000 contactes
de la base de dades.
- Pàgina web: 33.300 usuaris anuals i uns
10.000 seguidors a les xarxes socials.
- 20 programes de mà per temporada (amb
anuncis dels patrocinadors corresponents).
- Vídeo promocional al vestíbul i a la Sala Gran
del Teatre.
-Emissió setmanal de la programació a VOTV

“Creativitat,
innovació,
proximitat,
cultura”
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Benvinguts
a Escena grAn

E

scena grAn és la cartellera escènica
de Granollers que agrupa el conjunt de
l’oferta per gèneres de tots els espais
que la integren.
Els equipaments que formen part d’aquest
projecte són:
· Teatre Auditori de Granollers
· Llevant Teatre
· Sala de concerts Nau B1 - Roca Umbert
Fàbrica de les Arts
· Teatre Auditori Can Palots
· Roda d’espectacles infantils - Casa de Cultura
Sant Francesc
Cada setembre es realitza la gala inaugural
de la temporada al Teatre Auditori de
Granollers

Escena grAn
en xifres
(any 2017):
149 espectacles
275 funcions
50.901 espectadors
159 companyies
61,72% ocupació

escena
grAn:
Benvinguts
a casa
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Programació familiar
al Teatre Auditori
de Granollers

E

scena grAn impulsa el projecte
“Patinautes” a través del qual dóna a
conèixer tota la programació infantil a
les ciutats de Granollers i Canovelles.
· Edició d’1 fulletó bimensual que inclou tots
els espectacles, del qual se n’editen 10.000
unitats que es distribueixen a través de les
escoles a tots els alumnes des de P3 fins a
6è, així com a les escoles bressol, tant de
Granollers com de Canovelles.
· Enviament d’1 newsletter setmanal amb
informació dels espectacles a més de 3.000
registres.
El Teatre Auditori de Granollers ofereix
aproximadament 20 espectacles familiars
a l’any, amb més de 20.000 espectadors.
L’oferta familiar es basa en:
· Circ, Teatre i Dansa
· Festival El més Petit de tots
· Concerts familiars de l’Orquestra de Cambra
de Granollers
· Sessions familiars dels concerts del Cicle
Carles Riera
· Projectes educatius (Cantània, Òpera infantil)
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Beneficis de formar part
del Club de Patrocini
i Mecenatge

E

l Club de Patrocini i Mecenatge té
com a base el valor de la proximitat i
treballa per posar la capacitat creativa i
d’innovació del Teatre Auditori i dels artistes al
servei de les empreses.
Fer-se membre del Club de Patrocini i
Mecenatge del Teatre Auditori i de l’Orquestra
de Cambra de Granollers és fer un pas més
en la Responsabilitat Social Corporativa, és
apuntar-se a un compromís amb la cultura i
l’educació.

Alguns dels beneficis directes que gaudeixen
les empreses que formen part del club són:
· La utilització dels espais del Teatre Auditori, amb capacitat d’adaptar-se a múltiples
necessitats.
· Iniciatives i projectes artístics al servei de
la creativitat i innovació empresarial. Tenim
una borsa de recursos artístics que us podem facilitar.
· Solucions creatives per a l’organització
d’esdeveniments especials, presentacions,
etc.
· Entrades d’espectacles per a clients i
treballadors.
· Campanyes de comunicació personalitzades i amb accions directes sobre públics i
clients potencials del sector cultural. Visualització de la marca de l’empresa.
· Espais de trobada entre clients i/o treballadors amb artistes i espectacles que s’organitzen en el Teatre Auditori.
· La participació en un club original i creatiu
impulsor d’idees i d’intercanvi de serveis
entre els seus membres.
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Opcions de
patrocini i mecenatge

U

n cop l’any el Club fa la seva trobada
anual, a primers d’estiu, en la qual es
presenta la nova temporada del Teatre
Auditori, la de l’Orquestra de Cambra i totes les
novetats, propostes i serveis del Club.
A més, durant l’any i amb motiu de les Festes
de Nadal o de la gala de presentació de la
Temporada, es fa una convidada general en un
espai reservat per als membres del Club.
Per a la formalització de la col·laboració, el Teatre
Auditori i l’Orquestra de Cambra de Granollers
ofereixen tres modalitats administratives i fiscals
de relació
a) El contracte de Patrocini Publicitari
subjecte a IVA i que permet la deducció de
l’import com a despesa de publicitat.
b) El conveni de col·laboració amb
la Fundació Orquestra de Cambra de
Granollers, a partir del qual es podrà
deduir un mínim del 35% de l’import
aportat en l’impost de societats, segons la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre
Patrocini i Mecenatge.
c) O simples acords de col·laboració
sense estar subjectes a cap modalitat
administrativa ni fiscal.

PATROCINI I MECENATGE
PATROCINADOR
O MECENES D’OR
Aportacions superiors als

30.000,00 €
PATROCINADOR
O MECENES DE PLATA
Aportacions superiors als

20.000,00 €
PATROCINADOR
O MECENES DE BRONZE
Aportacions superiors als

10.000,00 €
PATROCINADOR
O MECENES
Aportacions superiors a

5.000,00 €
EMPRESES
COL·LABORADORES
Aportacions superiors a

1.000,00 €
MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Mitjans de comunicació col·laboradors
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Avanç de temporada
2018-2019

· Antonio Orozco en concert!
· Tricicle
· Pep Bou amb Bloop
· Artista convidat: Conquesta del Pol Sud amb Rafaelle i Nadia
· Òperes Elixir d’Amor i La Boheme
· Luthiers amb Chist! Antología
· El Preu d’Arthur Miller, amb Arquillué i Madaula
· Escape Room amb Joel Joan
· Mag Lari presenta 25 il·lusions
· Un tret al cap amb Emma Vilarasau
· Èdip amb Julio Manrique
· Carmen, amb Víctor Ullate Ballet
· Les noies de Mossbank road, dirigida per Silvia Munt
· Ivette Nadal celebra 10 anys amb Pascal Comelade
· Orquestra de Cambra de Granolers
i Veus-Cor Infantil Amics de la Unió
· Brahms: Schicksalslied und liebeslieder, dirigit per Josep Caballé
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Carles Ribell
Director Gerent
del Teatre Auditori de Granollers:
cribell@teatreauditori.granollers.cat

www.teatre
auditoride
granollers.cat

Josep Marquès
President de la Fundació
de l’Orquestra de Cambra de Granollers:
info@ocgr.cat
Ma. José Lopez
Secretaría del Club
de Patrocini i Mecenatge:
clubdepatrocini@teatreauditori.granollers.cat

Teatre Auditori de Granollers
C/ de Torras i Bages, 50
08401 Granollers
Tel. 93 840 51 21
Fax 93 840 51 22

www.ocgr.cat

