
4.7. Convenis de col·laboració

Actualitzat 03/2021   Propera actualització 03/2022

Àmbit educatiu, cultural i altres:

Data 

conveni

Signatari 2 Objecte del conveni Drets  i obligacions Període  

inicial

Pròrrogues Modificacions 

posteriors

28/01/21 CONVENI THALIA 
THEATER FESTIVAL 

LESSIGNTAGE

Conveni de col·laboració per a la projecció d’un 

producció del Teatre Lliure en el festival LESSIGNTAGE 

2021 digital: stories from europe

Visionat en streaming de l’obra de 

Teatre “UNA” amb un cost de 2000€

Fins al 28 de 

gener de 2021

No No

16/12/20 FUNDACIÓ 
TRANSPORTS 

METROPOLITANS DE 
BARCELONA

Col·laboració mitjançant l’intercanvi de prestacions 

diverses i la realització d’accions conjuntes de 

divulgació i promoció

Cessió sense cost d’algunes de les 

seves estacions per a intervencions 

artístiques o accions de caire cultural

Fins al 31 de 

desembre de 

2021

Sí, de forma 

expressa i 

anualment

Intervenció 

artística sota el 

títol “Línia Rojo 

Clavel”

4/11/20 INS EDUARD 
FONTSERÈ

Col·laboració en el desenvolupament de

projectes que vinculen el context artístic amb el 

context escolar formal, contribuint a crear

interseccions entre el sistema cultural i el sistema 

educatiu de la ciutat

Es concreta en que els alumnes de 

quart d’ESO de

l’INSTITUT puguin fer trobades i 

aprendre en que consisteix el treball 

de la companyia resident del Teatre 

LLIURE

Fins acabar la 

temporada de 

teatre 2020-

21

No No

17/09/20 IMEB - INSTITUT 
D’EDUCACIÓ

Marc de col·laboració per a la organització del 

projecte “ESCENA PILOT”

Tasques i compromisos en relació al 

projecte

Fins a la 

finalització del 

curs escolar 

2023-2024

Fins a quatre 

anys 

addicionals

No

15/09/20 FILMOTECA DE 

CATALUNYA

Col·laboració en el cicle “PER AMOR A LES ARTS” Projectar 2 obres cinematogràfiques 

en el marc del cicle

Fins al 30 de 

juny de 2021

No No

2/06/20 ASSOCIACIÓ SOCIO 

CULTURAL “CULTURA 

A LA CARTA”

Marc de per a la difusió de les iniciatives puntuals de 

la entitats

Cooperar en iniciatives de caire 

artístic, social, educatiu i cultural

Fins al 

desembre 

2020

No No

28/2/20 BIBLIOTECA DE 

CATALUNYA

Marc de col·laboració en el projecte 

PADICAT(patrimoni digital de Catalunya)

Aportar la captura dels seus llocs web 

al sistema PADICAT

4 anys 4 possibles 

prorrogues

No

21/2/20 THE CENTRE OF A 

LESS GOOD IDEA

Creative exchange residencies program agreement 

2020

Tasques i compromisos en relació al 

projecte

Fins al 

desembre 

2020

No No

24/1/20 TEATRE NACIONAL DE 

CATALUNYA, SA

Marc de col·laboració d’ambdues entitats per tal de 

donar a conèixer la seva activitat cultural

Els abonats d’ambdues entitats podran 

beneficiar-se d’un 15% de descompte 

en l’adquisició de fins a dues localitats

Tres 

temporades 

(2019-2020, 

2020-2021 i 

2021-2022)

Sí, anualment No

17/1/20 GOETHE-INSTITUT Marc de col·laboració en els assumptes d’interès 

comú en l’àmbit de promoció de la cultura, la música i 

les arts de l’espectacle

Elaborar un pla d’activitats on 

s’establiran programes per realitzar 

activitats en l’exercici corresponent

Fins al 17 de 

gener 2021

Sí, anualment Aportació 

dinerària per a 

l’exhibició de 

l’obra “DREI 

SCHWESTERN”

26/11/19 American University 

of Beirut

Conveni per a la realització d’activitats i accions 

educatives conjuntes, que es concreta en el Director’s 

Lab Mediterraean del juliol del 2020.

Coordinació i col·laboració en el 

finançament i disposició d’espais del 

Teatre Lliure pel DLM 2020.

26/11/19 –

26/11/20

No es preveu No n’hi ha

3/10/19 Teatro della Toscana Conveni-marc de de col·laboració per cooperar en 

promoció de la cultura i de les arts de l’espectacle, així 

com altres assumptes d’interès comú relacionats amb 

els camps artístic i cultural.

La cooperació en activitats de caire 

artístic i cultural.

Aquelles activitats específiques 

s’inclouran en un conveni a part.

3/10/19-

3/10/20

Prorrogable No n’hi ha



4.7. Convenis de col·laboració

Actualitzat 03/2021   Propera actualització 03/2022

Àmbit educatiu, cultural i altres:

Data

conveni

Signatari 2 Objecte del conveni Drets  i obligacions Període  inicial Pròrrogues Modificacions

posteriors
22/7/19 Casal dels Infants Conveni per la realització d’activitats i 

accions socials conjuntes i per actuar 

conjuntament en projectes educatius i 

socials per infants i joves en risc

Suport del TLL en l’àmbit 

socioeducatiu i accions 

directes en formació i 

inserció laboral i suport 

en l’accés a la cultura 

d’adolescents i joves en 

situació de risc

22/7/2019 a 

31/7/2020

Prorrogable No n’hi ha

12/07/19 ESCOLA 

D’HOSTELERIA 

HOFMANN

Convidar a 3 alumnes de la seva escola a 

participar a un  Workshop Internacional on 

participaran universitats nacionals i 

internacionals.

Coordinació i 

col·laboració en el 

finançament i disposició 

d’espais del Teatre Lliure 

pel Workshop.  Acollint a 

alumnes de la seva 

escola.

12/07/19-

22/09/19

Prorrogable No n’hi ha

9/7/19 Fundació Arrels Conveni per la realització d’activitats i 

accions socials conjuntes i per actuar 

conjuntament en projectes educatius i 

socials per l’acompanyament i atenció a les 

persones sense llar a més de la 

sensibilització ciutadana en aquest sentit.

La cooperació en 

activitats de caire 

artístic, social, cultural i 

educatiu.

A més de la reposició de 

6 Personatges (conveni a 

part)

9/7/19-

30/07/2020

Prorrogable No n’hi ha

3/7/19 ICUB-

Ajuntament de 

Barcelona

Conveni de col·laboració per la realització de 

10 espectacles durant el Grec 2019 Festival 

de Barcelona

Les necessàries per la 

producció dels 

espectacles

Grec 2019 No n’hi ha

30/06/19 ETSAB, UPC Convidar a 3 alumnes de la seva universitat a 

participar a un  Workshop Internacional on 

participaran universitats nacionals i 

internacionals.

Coordinació i 

col·laboració en el 

finançament i disposició 

d’espais del Teatre Lliure 

pel Workshop.  Acollint a 

alumnes de la seva 

escola.

30/06/19-

22/09/19

Prorrogable No n’hi ha



4.7. Convenis de col·laboració

Actualitzat 03/2021   Propera actualització 03/2022

Àmbit educatiu, cultural i altres:

Data

conveni

Signatari 2 Objecte del conveni Drets  i obligacions Període  inicial Pròrrogues Modificacions

posteriors
17/06/19 Norwegian 

Theatre Academy

Østfold University 

College

Conveni per a la realització d’activitats i 

accions educatives conjuntes, que es 

concreta amb un Workshop Internacional el 

2019 que possiblement es farà de nou el 

2020

Coordinació i 

col·laboració en el 

finançament i disposició 

d’espais del Teatre Lliure 

pel Workshop,   acollint a 

alumnes i professors de 

la seva universitat.

17/06/2019 a 

17/06/2020

Prorrogable No n’hi ha

7/06/19 Barcelona World 

Mobile Capital

Conveni Marc de cooperació. El Teatre Lliure passa a 

ser membre 

col·laborador de la 

implantació del 5G i dels 

seus pilots.

?? No n’hi ha

17/5/ 19 ICUB-

Ajuntament de 

Barcelona

Conveni de col·laboració perquè una part de 

la programació del Grec-Festival de 

Barcelona es desenvolupi en els espais del 

Teatre Lliure i perquè s’estableixin línies 

programàtiques conjuntes en els espectacles 

que s’hi puguin programar.

Es recolliran els pactes 

concrets relatius a la 

proposta artística i 

econòmica i a la 

coproducció 

d’espectacles en acords 

específics

17/5/2019 a 

17/5/2021

Pròrroga de 

18/05/2021 a 

18/05/2023

No n’hi ha

8/04/19 Hammana Artitst 

House

Conveni per la realització d’una residència 

creativa d’intercanvi a Barcelona i a 

Hammana (Beirut, Líban)

Coordinació i 

col·laboració en el 

finançament del conveni 

de residències 

d’Intercanvi d’artistes 

catalans i una libanesa.

8/4/19-

21/12/19

Prorrogable No n’hi ha

10/10/18 ICUB-

Ajuntament de 

Barcelona

Conveni per la realització d’una residència 

d’arts dramàtiques dins del Programa 

“Creadors en residència als Instituts de 

Barcelona 2018-19”

Col·laboració en el 

finançament i la 

realització d’una 

residència d’arts 

dramàtiques per part del 

TLL

10/10/2018 a 

30/6/2019

Prorrogues de 

30/6/2019 a 

30/6/2021

No n’hi ha

18/9/18 Institut del Teatre Conveni-marc de de col·laboració per 

cooperar en activitats pedagògiques i de 

promoció de la cultura i de les arts de 

l’espectacle, així com altres assumptes 

d’interès comú relacionats amb els camps 

artístic i cultural (Primer full del arxiu)

Entre altres, promoure 

relacions de caràcter 

acadèmic, artístic i 

cultural, desenvolupar 

activitats de docència i 

recerca, promoure 

formació continuada de 

professionals, realització 

de pràctiques, etc.

19/8/2018 a 

19/8/2022

Prorrogable 

fins a 8 anys

No n’hi ha

12/2/18 Fundació privada 

Avismon 

Catalunya

Col·laboració per la creació i producció 

conjunta de l’obra de teatre “Càsting 

Giulietta”

Avismon col·labora a 

través de les seva xarxa 

de voluntaris. La FTL 

produeix l’espectacle

12/2/2019 a

31/12/2019

No n’hi ha
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12/2/18 Fundació privada 

Amics de la Gent 

gran

Col·laboració per la creació i producció 

conjunta de l’obra de teatre “Càsting 

Giulietta”

Amics de la gent gran 

col·labora a través de les 

seva xarxa de voluntaris. 

La FTL produeix 

l’espectacle

12/2/2019 a

31/12/2019

Addenda 

12/7/2019 de 

participació a la 

campanya de 

difusió
23/2/16 Institut del Teatre 

Ass. Conarte, 

British Council, 

Auditori i 

Orquestra de 

BCN,  Mercat de 

les Flors, TNC, 

MNAC, FITI

Establir el marc de col·laboració per l’impuls 

de l’Observatori de les arts escèniques 

aplicades, amb especial atenció als àmbits 

de la comunitat, l’educació i la salut, i altres 

relacionats amb el camp cultural i educatiu

Assessorament en temes 

relacionats amb les arts 

escèniques, col·laborar 

en la coordinació 

d’activitats culturals, 

fomentar el debat, 

l’intercanvi, la recerca, i 

altres possibles 

col·laboracions

26/2/2020 En pròrroga No n’hi ha

19/1/15 UPF Universitat 

Pompeu Fabra. 

Vicerectorat de 

comunicació 

universitària

“Àgora Lliure UPF”: Implicació mútua en la 

definició i celebració d’activitats diverses al 

voltant dels eixos temàtics de la temporada 

del Teatre Lliure

Conjuntament es farà la 

identificació i la definició 

del programa d’activitats 

de l’ Àgora Lliure-UPF

1/5/2026 a 

30/6/2016

Prorrogues 

anuals 

automàtiques

Addenda 

30/6/2016

1/4/13 Consorci Mercat 

de les Flors

Conveni de col·laboració en relació a les 

infraestructures de tecnologia de la 

informació

Es distribueixen les 

obligacions per garantir 

la cooperació en relació 

als servidors i 

l’emmagatzematge del 

“cloud privat” 

d’ambdues institucions

1/4/2013 fins a 

1/4/2021

No n’hi ha



4.7. Convenis de col·laboració

Actualitzat 03/2021   Propera actualització 03/2022

Convenis de pràctiques:

Data 

conven

i

Sign. 1 Signatari 2 Objecte del conveni Drets  i obligacions Període  inicial Pròrrogues Modificacions 

posteriors

10/02/

2021

FTL IES Mare de Déu 

de la Mercè

Pràctiques estudiant FP especialitat So 

per audiovisuals i espectacles

Designar tutor per garantir el 

seguiment dels alumnes

15/02/2021 a 

11/06/2021

No es 

preveuen

No n’hi ha

18/01/

2021

FTL EINA, CU de 

disseny i art de 

Barcelona

Pràctiques estudiants EINA en projecte 

performatiu “Antropologies de la caixa 

negra”- KATHARSIS 2021

Preveure sistema per garantir el 

seguiment dels alumnes

18/01/2021 a 

29/01/2021

No es 

preveuen

No n’hi ha

9/12/

2020

FTL UNIR. 

Universidad de 

La Rioja

Conveni de col·laboració per la realització 

de pràctiques per part dels/les alumnes 

de la universitat  

Designar tutors per garantir el 

seguiment dels alumnes

9/12/2021 a 

9/12/2022

Prorroga 

tàcita

No n’hi ha

10/01/ 

2020

FTL Institut Lluïsa 

Cura. 

Generalitat de 

Catalunya

Pràctiques estudiant Cicle superior 

d’Administració i Finances

Designar tutors per garantir el 

seguiment de l’alumna

13/01/2020 a 

30/06/2020

No es 

preveuen 

No n’hi ha

10/12/ 

2019

FTL IES Santa Eulàlia. 

Generalitat de 

Catalunya

Pràctiques estudiant de Cicle mitjà de 

vídeo, discjòquei i so, de l’especialitat 

Imatge i so

Designar tutors per garantir el 

seguiment de l’alumna

18/12/2019 a 

29/5/2020

No es 

preveuen

No n’hi ha

06/09/

2019

FTL Universitat de 

Barcelona UB

Conveni de col·laboració per la realització 

de pràctiques per part dels/les alumnes 

de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació de la UB

Seguiment dels/les alumnes en 

pràctiques

25/09/2019 a 

20/12/2019

Prorrogable No n’hi ha

1/3/20

18

FTL Universitat de 

Vic UVic

Conveni de col·laboració per la realització 

de pràctiques per part dels/les alumnes 

de la universitat  

Seguiment dels/les  alumnes en 

pràctiques

1/3/2018 a 

14/9/2018

Prorroga 

tàcita

No n’hi ha

19/2/

2018

FTL Institut del 

Teatre IT

Conveni per la realització de pràctiques 

de les disciplines dels/les alumnes de 

l’Institut del Teatre 

Realització de pràctiques dels/les 

alumnes dels últims cursos. 

Seguiment per part un/a tutor/a 

de IT i un/a del TLL

19-02-2018 a 

19-02-2022

Prorrogable No n’hi ha

24/2/

2017

FTL Institut del 

Teatre IT

Conveni per la realització de pràctiques 

dels/les alumnes del Màster universitari 

d’estudis teatrals “MUET” de l’Institut del 

Teatre

Seguiment dels/les  alumnes en 

pràctiques

24/2/2017 a 

24/2/2021

Prorrogable No n’hi ha

20/12/

2016

Fundació 

privada Elisava, 

escola superior 

de disseny

Conveni de col·laboració per la realització 

de pràctiques per part dels/les alumnes 

de l’escola Elisava  

Seguiment dels/les  alumnes en 

pràctiques

20/12/2016 a 

20/12/2018

Prorroga 

tàcita

No n’hi ha

13/11/

2011

FTL Universitat de 

Barcelona UB

Conveni de col·laboració per la realització 

de pràctiques per part dels/les alumnes 

de la Facultat de Filologia de la UB

Seguiment dels/les alumnes en 

pràctiques

16/09/2019 a 

25/05/2020

Prorrogable No n’hi ha


