
PROGRAMA ELECTORAL 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

Arriba l’hora d’unes noves eleccions a la JUNTA i CONSELL de la nostra Associació i, després de l’experiència d’aquests darrers 

anys, he decidit, amb gairebé tota la gent que m’ha acompanyat en aquests últims anys al capdavant de l’AADPC, presentar-me 

per tornar a encapçalar l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya. 

- Seguirem treballant per enfortir ConArte, la confederació de sindicats de les arts escèniques que ha aconseguit la signatura 

del III Convenio Estatal del Audiovisual en el que, treballant amb els altres sindicats (CCOO i UGT, UA) s’han introduït 

substancials millores i, el més important, el reconeixement i concessió de dos representants sindicals en el sector de 

l’Audiovisual. 

- Estem orgullosos de ser referents per a altres associacions professionals en temes tan importants com els convenis 

sectorials. 

- El treball que hem realitzat amb altres sindicats i el CONCA, ha fet que serveixi de model per començar a parlar d’un Estatut 

de l’Artista al Congreso de los Diputados i que les formacions polítiques ens hagin convidat, tant a nivell particular (AADPC) 

com a membres que ostenten la presidència a ConArte, en les compareixences que es faran. 

- Gràcies a tota la feina feta per les anteriors i actual JUNTA, som una associació sindical amb la que es compte a l’hora de 

parlar de la política cultural del nostre país. 

- Seguirem treballant per oferir i millorar la formació contínua dels nostres associats i per disposar d’un espai propi de Creació 

de les Arts Escèniques. 

- Continuarem amb la col·laboració amb el departament de Centres Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya per seguir 

participant en les activitats de la Temporada de Teatre del Centre Penitenciari Lledoners i ampliar la participació al Centre 

Penitenciari Brians 1. 

- Impulsarem la creació d’un Conveni de Directors i Ajudants de Direcció de Teatre. 

- I, per descomptat, l’assessorament jurídic i laboral. 

- Seguirem treballant per poder presentar-vos el projecte final de la FUNDACIÓ AADPC (aprovada en la darrera assemblea 

de 2016) que, estem segurs, ajudarà a dignificar la nostre professió i ha aconseguir el reconeixement que les/els 

professionals es mereixen. 

Barcelona, 24 d’abril de 2017 
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NOM SOCI CÀRREC 

Àlex Casanovas Hernández 312 President 

Ester Bartomeu Floreta 1368 Vicepresidenta 

Rosa Andreu Amorós 1888 Secretària General 

Carol Muakuku Cores 1864 Secretària de Finances 

Martín Gómez Curletto 50 Secretari de Directors 

Amàlia Sancho Vinuesa 1323 Secretària de Cultura 

Carlos Briones Montés 3175 Secretari Adjunt de Cultura 

Roser Batalla Barrachina 876 Secretària d’Acció Sindical 

Jaume Costa Carreras 29 Secretari Adjunt d’Acció Sindical 


