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El Teatre Lliure de Barcelona és un dels teatres més representatius de les arts
escèniques del nostre país. Des dels seus inicis, l’any 1976, ha tingut la voluntat
d'entendre el teatre com a servei públic, partint del dret democràtic de la ciutadania
d'accedir a la cultura, i amb una actitud de compromís ètic i estètic amb la societat a què
serveix i amb els reptes a què aquesta societat ha de fer front en cada moment històric.
Aquest compromís amb la societat es fa present en tota la seva activitat com a institució.
Fidel a aquesta història, el projecte que regeix la Fundació Teatre Lliure des de febrer del
2019, ha reiterat la voluntat de servei públic i de compromís conscient en relació als
reptes de la nostra societat. El Lliure, a més, vol ser un centre de referència a nivell
internacional i un espai necessari per a la construcció de la identitat col·lectiva des del
coneixement compartit i la incidència social. En aquest context, un dels objectius
estratègics, a assolir al llarg dels primers quatre anys de l’aplicació del projecte, és el de
gestionar el Teatre Lliure de manera transparent i sostenible.
En el marc de l’Agenda 2030 i de l’Acord de París, tots els agents socials, també el món
cultural, hem d’incorporar formes organitzades de lluitar, en la mesura de les nostres
possibilitats, contra el canvi climàtic i en favor de la sostenibilitat. El sector cultural i
creatiu, a més, té un paper fonamental per trobar noves narratives que permetin explicar
el repte del canvi climàtic des d’una perspectiva creativa i transformadora.

Més enllà del paper vital de la cultura en aquest escenari, hem de tenir en compte que la
creació, la gestió i el consum de cultura, sigui de la mena que sigui, generen un impacte
ambiental i una petja digital, tant pel consum d’energia requerit com pels residus
generats, el transport associat, etc. En aquest sentit, també és important que des del
sector cultural adoptem criteris de sostenibilitat a l’hora de produir propostes i integrar, en
tots els nostres processos, mesures per reduir les emissions de CO2 i la petjada
ecològica. Ajustar aquests paràmetres en les pràctiques organitzatives pot significar una
oportunitat en clau d’eficiència, estalvi econòmic i benestar. Conscient d’aquests fets, la
Fundació Teatre Lliure vol incorporar de forma estable iordenada criteris de gestió cultural
sostenible al funcionament de tots els seus departaments. Per fer-ho dissenyarà de
forma participativa el seu Pla de sostenibilitat, procurant implicar tots els estaments i
unitats de la Fundació.
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El Teatre Lliure vol ser un referent pel que fa a Sostenibilitat en l’Espai Cultural de
Catalunya. Esperem que aquest fet, positiu pel propi Teatre, tingui també un efecte
multiplicador entre altres operadors del sector cultural i també un efecte exemplificador
pels nostres usuaris i usuàries, per la promoció del compromís envers la sostenibilitat i la
lluita contra el canvi climàtic. Volem continuar i sistematitzar el pla d’actuació ja iniciat
des de 2015, quan es varen començar a substituir part de les instal·lacions menys
eficients energèticament per instal·lacions molt mes eficients.
En aquest sentit, cal subratllar que en el marc de la convocatòria d’ operacions en
l’àmbit dels equipaments d’arts escèniques i musicals del Programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020, s’ha presentat una candidatura de la Fundació Teatre Lliure
per tenir suport financer de la UE i poder portar a terme un projecte d’accions per la
reducció del consum d'energia al Teatre Lliure. L’objectiu del mateix és la reducció del
consum d’energia primària, i del consum d’energia final, així com la reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle.
El Pla es portarà a terme amb el suport d’assessorament extern i compartint
l’experiència amb socis col·laboradors i experts en sostenibilitat i la seva aplicació en
el context cultural. Ens hi acompanyaran Julie’s Bicycle, el Club EMAS i la xarxa de
teatres Mitos 21, per tal de guiar-nos a fer els passos més adequats i obtenir les
certificacions pertinents.
D’altra banda, en la línia de sistematitzar i ampliar aquesta acció positiva en benefici
de la sostenibilitat, fent-la extensiva a tots els departaments del Teatre i a totes les
actuacions de la Fundació, es comptarà amb una comissió transversal interna per
desenvolupar un Pla de sostenibilitat del Teatre de forma que tingui en compte de
forma integral les accions de tots els departaments de l’entitat.
Per tots aquests motius, la Junta de Govern i el Patronat de la Fundació manifesten
públicament aquesta voluntat i declaren el seu suport a l’inici de les accions que han
de conduir a l’aprovació del Pla de Sostenibilitat del Teatre Lliure.
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