
 

 

 

Activitats de la Fundació Teatre Lliure 

 

1. La producció d'espectacles.

2. La realització d'activitats de formació professional, tant 

artístic com en el tècnic, en relació i col·laboració amb d'altres institucions 

semblants, molt especialment l'Institut del 

3. La consecució de les infraestructures i dels mitjans tècnics i d'ordre 

professional necessaris per al desenvolupament 

condicions òptimes, així com dels recursos financers que les han de fer 

possibles. 

4. La recollida i conservació del patrimoni històric i documental referent a les 

activitats teatrals i espectaculars, a fi de facilitar

i en iniciatives de difusió adreçades a l'entorn públic, sola o en col·laboració 

amb les institucions i entitats anàlogues.

5. La concessió de premis, beques, ajuts i pensions i, en ge

d'estímuls per a la investigació, la creació, la formació, així com de 

reconeixement de tasques concretes o trajectòries.

6. La Fundació, per acomplir els seus objectius podrà convocar i organitzar, per 

si mateixa o en col·laboració

d'accions, activitats, iniciatives i actes en tots els àmbits i especi

arts de l'espectacle. 

7. L'edició, per si mateixa o en col·laboració, de materials relacionats amb els 

seus objectius, en publicacions periòdiques i unitàries i en tota mena d

imprès, audiovisual, informàtic, etc.

Activitats de la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona

1. La producció d'espectacles. 

2. La realització d'activitats de formació professional, tant pel que fa a l'ordre 

artístic com en el tècnic, en relació i col·laboració amb d'altres institucions 

semblants, molt especialment l'Institut del Teatre de Barcelona. 

3. La consecució de les infraestructures i dels mitjans tècnics i d'ordre 

necessaris per al desenvolupament 'aquestes activitats en 

així com dels recursos financers que les han de fer 

a recollida i conservació del patrimoni històric i documental referent a les 

espectaculars, a fi de facilitar-ne la utilització pels estudiosos 

en iniciatives de difusió adreçades a l'entorn públic, sola o en col·laboració 

nstitucions i entitats anàlogues. 

5. La concessió de premis, beques, ajuts i pensions i, en general, de tota mena 

d'estímuls per a la investigació, la creació, la formació, així com de 

de tasques concretes o trajectòries. 

r acomplir els seus objectius podrà convocar i organitzar, per 

mateixa o en col·laboració amb altres entitats públiques i privad

d'accions, activitats, iniciatives i actes en tots els àmbits i especi

L'edició, per si mateixa o en col·laboració, de materials relacionats amb els 

ius, en publicacions periòdiques i unitàries i en tota mena d

audiovisual, informàtic, etc. 

e Barcelona 

pel que fa a l'ordre 

artístic com en el tècnic, en relació i col·laboració amb d'altres institucions 

3. La consecució de les infraestructures i dels mitjans tècnics i d'ordre 

'aquestes activitats en 

així com dels recursos financers que les han de fer 

a recollida i conservació del patrimoni històric i documental referent a les 

ne la utilització pels estudiosos 

en iniciatives de difusió adreçades a l'entorn públic, sola o en col·laboració 

neral, de tota mena 

d'estímuls per a la investigació, la creació, la formació, així com de 

r acomplir els seus objectius podrà convocar i organitzar, per 

amb altres entitats públiques i privades, tota mena 

d'accions, activitats, iniciatives i actes en tots els àmbits i especialitats de les 

L'edició, per si mateixa o en col·laboració, de materials relacionats amb els 

ius, en publicacions periòdiques i unitàries i en tota mena de suport 


