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En Manises, a 22 de novembre de 2019 

La Junta Directiva de l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, reunida en sessions extraordinàries els 

dies 20 i 22 de novembre, es dirigeix als seus associats i públic per desmentir les acusacions de 

l’Ajuntament de Manises que aquest ha realitzat mitjançant un comunicat el dia 18 de novembre de 

2019 a les xarxes socials. El comunicat es realitza en resposta a l’anunci de la cancel·lació dels 

espectacles Lacrimosa  i The Wall per als dies 20 i 25 de novembre amb motiu del dia internacional 

contra la violència de gènere que havia publicat l’Ateneu el dia 15 de novembre. És el següent:  

 

1. Informació d’execució.  

La Junta Directiva ha realitzat aquesta acta on es mostra la informació completa. Aquesta Acta serà 

enviada per Registre d’Entrada a l’Ajuntament de Manises, junt amb un Burofax dirigit a Alcaldia, 

Cultura i Igualtat. Una vegada realitzades les presentacions oficials serà enviada a tots els associats 

de l’Ateneu i feta pública com a enllaç a les xarxes socials. Les dades ací publicades han estat 

consultades a l’empresa de Protecció de Dades, Business Adapter1, la qual ha autoritzat la seva 

publicació segons consta per escrit el dia 20 de novembre de 2019.  

 
 

1 Empresa amb la què l’Ateneu té contractats els serveis de protecció de dades des de l’any 2019.  
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2. Desenvolupament del procés: 

L’Ateneu es va oferir a la regidoria d’Igualtat, al mes de setembre, per col·laborar a la setmana de la 

violència de gènere. El dia 8 d’octubre l’Ateneu va ser convidat, per Na Irene Camps, a reunir-se el 

dia 11 d’octubre a les 12:00h a la Casa Violeta. A aquesta reunió es va plantejar 3 actuacions a 

l’Ateneu (8, 20 i 25 de novembre).  

L’Ateneu va començar a assajar el 21 d’octubre l’espectacle Lacrimosa i el dia 11 d’octubre 

l’espectacle “The Wall” en la seva primera versió. L’espectacle Lacrimosa el duria endavant el Cor i 

l’Orquestra; l’espectacle “The Wall” pel Grup Jove de Muntatge de Musicals.  

L’Ateneu va deixar-ho en dues actuacions. (20 i 25 de novembre); pel poc marge d’assajar i dur 

endavant l’actuació amb les batucades incluses de persones amb diversitat funcional, tot i haver fet 

un tanteig de personal disponible. Comunicant aquest fet una setmana posterior.  

 

L’Ateneu va dissenyar ambdós espectacles junt a la Regidora Na Irene Camps i la tècnic Na Patricia 

Escortell en 3 reunions a la Casa Violeta, sumant 6h i 20 minuts entre totes. Més les hores de gestió 

amb Cultura i Auditori. Davant l’angoixa de la tècnic Na Patricia Escortell per organitzar una setmana 

diferent, l’Ateneu, es va oferir a gestionar al complet les seves actuacions, que incloïen la lectura del 

manifest del 25 al Claustre de la Casa de Cultura. Es va encarregar de gestionar els horaris de 

l’Auditori amb el tècnic En Raúl Velasco i del personal amb l’administratiu Na Vicen Rios (persones 

amb un increïble talant i, en tot moment, donant solucions). Tot amb el vist i plau de la regidora i la 

tècnic d’Igualtat.   

A l’Auditori Germanies no podia utilitzar-se l’escenari per requerir d’una obra teatral infantil i del 

desmuntatge de l’escenari de les falles. Es va buscar la solució d’eliminar dues files de butaques, 

l’escala i col·locar tarimes. Acceptat açò pel tècnic de l’Auditori, amb la finalitat de no interrompre 

l’activitat ordinària del teatre. Així mateix es va quadrar l’assaig necessari per al dia 18 de 19:30 a 

22:30, amb el seu muntatge de 10:00 a 12:00h, i l’actuació el dimecres 20 a les 18:30h. Fent-se 

càrrec del personal auxiliar la regidoria d’Igualtat. També, es va acordar l’assaig del dia 24 al claustre 

de la Casa de Cultura, pel matí amb un personal de seguretat per al muntatge i per la vesprada les 

pròpies Na Irene i Na Patricia es farien responsables de l’assaig. Calia realitzar, des de la regidoria 

d’Igualtat, la petició formal de l’Auditori Germanies.  

El cartell, de “Lacrimosa”, va ser dissenyat per l’Ateneu i posat en comú, on es va sol·licitar a l’Ateneu 

canviar alguns colors i la col·locació de logotips. Des de l’acceptació, 5 de novembre, va ser publicat 

l’esdeveniment al Facebook de l’Ateneu i començaren a repartir-se les entrades. Numerades però 

gratuïtes. 

A l’última reunió en persona es va dir que no es podia utilitzar l’Auditori Germanies per a l’assaig del 

dia 18 de novembre perquè el regidor de Cultura havia dit què, a partir de l’1 de novembre, l’Auditori 

tanca els dilluns. Donant l’opció de dimarts. Des de l’Ateneu es diu que no. Tot estava pactat abans 

de finalitzar octubre, de forma que el dia 1 de novembre es van notificar a la Seguretat Social totes 

les modificacions de contracte dels 39 treballadors que realitzen les seves tasques a l’Ateneu. Entre 

les que es contemplava el tancament de l’Ateneu el dia 20 de novembre per a acudir a l’espectacle. 
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Amb les recuperacions de classes corresponents. Es va parlar amb Na Vicen Rios sobre aquest 

assumpte, dient que era una decisió del Regidor presa una setmana abans, amb el desacord del 

tècnic En Raúl Velasco. L’organització de l’esdeveniment estava presa 3 setmanes abans, per tant, 

no es veia coherent la cancel·lació. El tècnic de l’Auditori, En Raúl Velasco, va dir que ell anava a 

treballar igualment els dilluns, encara que el teatre, aparentment, estigués tancat i, per tant, es podia 

fer el muntatge i l’assaig. Tot quedava en mans del regidor En Xavier Morant. Na Vicen Rios va fer 

les gestions oportunes per demostrar els acords realitzats amb antelació a la decisió de tancar i va 

aconseguir el permís per realitzar-ho. Eixe mateix dia es va dir el pressupost final, 5 de novembre, 

on es va telefonar a l’empresa Sonido Solaz per demanar el pressupost mitjançant l’Ajuntament, 

ascendint a la quantia de 1.600€. Des de l’Ateneu es va suggerir que donat que tenien contractat 

material per al concert del dia 23 “La Noche de los Mayas” es podia afegir material a aquest 

pressupost i utilitzar el material que ja disposava de lloguer, perquè l’Ateneu, al ser client assidu, li 

fan el preu d’un dia per una setmana. La qual cosa acceptaren tant la tècnic Na Patricia Escortell 

com la Regidora Na Irene Camps. Es va decidir que fora l’Ateneu qui passés el pressupost a Igualtat 

i que fos aquesta el que facturés. Al que calia afegir la cerca de caixes de cartró per a l’espectacle 

“The Wall”, encarregant-se l’Ateneu d’anar a Chollos el Barato a buscar-les, a petició de la tècnic Na 

Patricia Escortell, així descarregar-la de tasca organitzativa. Així va ser. Però no hi havia caixes com 

les que buscàvem i es van trobar per Internet a un preu major de les que havia trobat a un catàleg 

la mateix tècnic. El preu de les caixes ascendia a 200€, per tant es va dir que s’encarregués, Na 

Patricia Escortell, d’encomanar-les. Es va afegir que les enviaren directament a l’Ateneu, però la 

tècnic va dir que les durien a la Casa Violeta i, després, la brigada les duria a l’Ateneu.    

Una vegada tot aclarit, l’Ateneu va decidir no reunir-se més fora del seu horari de treball que és de 

15:00 a 21:00h. Proposant altres horaris per a les reunions. Els quals no han estat acceptats ni 

contestats.   

Com bé diu el comunicat es va passar un pressupost inicial, una estimació sols per a l’espectacle 

del dia 20 (com pot veure’s al e-mail de data 29 d’octubre). Un pressupost de 380’00€ on l’Ateneu 

portava el material restant. Ací no estava inclòs l’espectacle del dia 25 i la necessitat de romandre el 

lloguer 1 setmana. Així com el transport de l’Auditori Germanies al Claustre de la Casa de Cultura. 

Sumant els altres elements el pressupost final va ser de 780€. On no estava inclòs el IVA que se li 

cobra a l’Ateneu  pel lloguer. Aquest pressupost era el material que cal llogar per a la realització dels 

espectacles i que l’Ateneu no disposa d’ells. Concretament 12 tarimes, 2 micròfons diadema, 

transport de material del Teatre a la Casa de Cultura (per a l’acte del 25) i l’equip de so. El pressupost 

mai aplegà a ser acceptat, perquè no estava en el format correcta, tal i com especifica la tècnic Na 

Patricia Escortell al e-mail de data 31/10/2019. Però sí s’adjuntava, per part de la regidoria d’Igualtat, 

la documentació referida a “Declaració responsable proposició econòmica” i la “Fixa de manteniment 

de tercers”. S’adjunta el pressupost que realitza l’empresa Sonido Solaz a l’Ateneu amb les partides 

diferenciades.   
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Material ja encomanat per l’Ateneu per a 

l’espectacle “La Noche de los Mayas”. Pot 

veure’s la data inicial de pressupost 

Material afegit per al espectacles 

“Lacrimosa” i “The Wall”.  
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Pot comprovar-se que la suma dels conceptes afegits és de 808,09€ + 21% d’IVA. El que fa una 

suma de 977,78€. Tot i això l’Ateneu va proposar la xifra de 780€. Enviant el pressupost, amb les 

dades de l’Ateneu, assumint una part de les despeses, amb la finalitat de col·laborar, al veure el 

muntant final. Així mateix seria el mateix Ateneu qui portaria els controls tècnics de llum i so per no 

contractar un tècnic, la qual cosa encareix el preu. S’adjunta pressupost enviat per l’Ateneu: 
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El dijous 14 la regidoria envia un e-mail dient que davant la impossibilitat de reunir-nos i pel 

pressupost cancel·laven els esdeveniments.  

El mateix dia 14 s’envia una solució. L’Ateneu assumeix totes les despeses per realitzar els 

espectacles. Així, no perdre els diners invertits, els assajos i la il·lusió de molta gent. Que en 1 mes 

ha muntat 2 espectacles a mesura. Aquest e-mail és enviat a totes les parts afectades.  

Divendres al matí, 8:35h, Na Irene Camps diu a Cultura que retire la publicació de la pàgina de 

Facebook “Manises Cultural”.  

Davant la proposta de fer l’acte gratuïtament, el dia 15, divendres a les 13:05, es rep la cancel·lació 

final, sense donar resposta a cap de les preguntes proposades al e-mail del dia 14. Convidant a 

l’Ateneu a participar si vol amb un espectacle diferent a l’assajat i dissenyat.  

Donada la resposta, l’Ateneu va intentar realitzar l’acte des de la pròpia Entitat, carregant-se el cost 

total de les despeses afegides 997€, més 140€ de personal auxiliar i a falta de saber si calia pagar 

lloguer per l’ús de l’Auditori (Ja ha complit les seves peticions anuals què, per normativa, pot 

sol·licitar). La qual cosa requeria d’una acció de gràcia per part del regidor de Cultura En Xavier 

Morant.  

Amb la problemàtica i la insistència de l’Alcalde en saber els problemes es va telefonar a En Jesús 

Borràs a les 15:30h de la vesprada, per tractar de donar un última solució. El telèfon va ser penjat. 

Després de 3 hores sense tornar la telefonada l’Ateneu, a les 18:44h, fa pública la cancel·lació final 

per part de l’Ajuntament de Manises. 

 

3. Sol·licita.  

L’Ateneu Cultural Ciutat de Manises lamenta que l’Ajuntament faça difusió d’un comunicat d’aquest 

tipus en compte de contactar directament amb ell com havíem sol·licitat. Es per això que demana en 

un termini màxim de 15 dies, a comptar des de la recepció del registre d’entrada:  

 

Una disculpa pública per les injuries i calumnies emeses cap a la 

nostra Entitat, així com assumir les responsabilitats corresponents a 

cadascú dels càrrecs públics. 

 

A continuació es mostren els correus electrònics mantinguts amb els responsables. Així com el 

disseny sobre plànol d’ambdós espectacles.  
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Annex 1: Relació e-mails 

De: M. Irene Camps Soriano Irene.camps@manises.es   

Enviado el: martes, 08 de octubre de 2019 9:20 

Para: secretaria@ateneumanises.com  

Asunto: A la atención de Jose Vicente  

 
Buenos días. 
 
Ante vuestra propuesta de colaborar en el 25 de noviembre con la Concejalía de Igualdad, 
propongo una reunión el viernes 11 de octubre a las 12:00h en la Casa Violeta. 
Espero vuestra respuesta. Gracias. 
 
Un saludo. 
 
Maria Irene Camps Soriano. 
Concejala de Igualdad, Diversidad sexual, Juventud, Participación y Bienestar animal. 
 
 
M. Irene Camps Soriano 
Alcaldia - Ajuntament de Manises 
Pl del Castell, 1 - 46940 Manises (València) 
Tel.: (+34) 961545116 - 6321 
Fax: (+34) 961520453 
 
 
 
 

Nota: no s’adjunten 2 e-mails per contenir els noms, cognoms i DNI dels alumnes menors 

d’edat participants a l’acte del 25 de novembre. L’enviat per l’Ateneu i la contestació amb els 

justificants de cadascú en format pdf.  

  

mailto:Irene.camps@manises.es
mailto:secretaria@ateneumanises.com
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De: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM [SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM] 

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 15:29 

Para: Patricia Escortell Valls; M. Irene Camps Soriano; secretaria@ateneumanises.com 

Asunto: Ateneu. Actuacions.  

Hola Patricia i Irene.  

De l’Acte del 20 de novembre no he pogut solucionar res. L’Auditori estava tancat. Provaré sort demà.  

En canvi, per al del 25 de novembre sí. Informe: 

  

1. He parlat amb Vicent sobre l’assaig del dia 24 (diumenge). Ja hi ha un seguretat contractat de 
11:00 a 14:00h. Però es pot afegir personal auxiliar per la vesprada també. Seria un cost aprox. 
De 60€ per 3 hores de treball. Així que propose sol·licitar de 17:00 a 20:00h per a l’assaig, 
aprofitant el matí sols per al muntatge. De manera què: Des d’igualtat cal demanar personal 
auxiliar per al dia 24 de novembre de 17:00h a 20:00h.  

2. La Sala 12 està ocupada el mateix dia 25 durant tot el matí amb altra activitat. Per tant, cal 
pensar pla B.  No passa res perquè es queden les caixes de cartró darrere del estors blancs, 
sense interrompre el pas als banys.  

3. He parlat amb Xavier Morant sobre la idea i tot correcte. De fet l’he portat al claustre i ho he 
explicat “in situ”.  

4. Caldrà demanar si podem apartar les plantes per instal·lar les tarimes.  
5. Quant a l’ús de les cadires de la capella no podrem fer us d’elles el dia 25 perquè hi ha un acte. 

Així que haurem d’assajar amb les del magatzem.  
6. La mesura de l’amplària del claustre és de 12 metres. Per tant calen 20 paquets de 5 caixes. 

(Podrien enviar-se a l’Ateneu? Així les anem muntant, pintant i assajant amb elles).  
  

Per al del dia 20 de novembre, el pressupost del material (Tarimes, transport i focus) 380€. (Nosaltres 

aportarem el material restant).  

En José Vicente Fuentes Castilla 

Director / Gestor 

 

  

mailto:SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM
mailto:secretaria@ateneumanises.com
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De: Patricia Escortell Valls <patricia.escortell@manises.es>  

Enviado el: jueves, 31 de octubre de 2019 10:08 

Para: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM 

Asunto: RE: Ateneu. Actuacions. 

Bon dia,  

  

1. He parlat amb Vicent sobre l’assaig del dia 24 (diumenge). Ja hi ha un seguretat contractat de 
11:00 a 14:00h. Però es pot afegir personal auxiliar per la vesprada també. Seria un cost aprox. 
De 60€ per 3 hores de treball. Així que propose sol·licitar de 17:00 a 20:00h per a l’assaig, 
aprofitant el matí sols per al muntatge. De manera què: Des d’igualtat cal demanar personal 
auxiliar per al dia 24 de novembre de 17:00h a 20:00h. (El personal auxiliar serem Irene i jo que 
anirem a obrir) 

  

1. La Sala 12 està ocupada el mateix dia 25 durant tot el matí amb altra activitat. Per tant, cal 
pensar pla B.  No passa res perquè es queden les caixes de cartró darrere del estors blancs, 
sense interrompre el pas als banys. (Les caixes es deixaràn al magatzem on estàn les cadires al 
costat del bany) 

  

1. He parlat amb Xavier Morant sobre la idea i tot correcte. De fet l’he portat al claustre i ho he 
explicat “in situ”. OK 

  

1. Caldrà demanar si podem apartar les plantes per instal·lar les tarimes. (No) Ho mirem en el 
moment 

  

1. Quant a l’ús de les cadires de la capella no podrem fer us d’elles el dia 25 perquè hi ha un acte. 
Així que haurem d’assajar amb les del magatzem. (si es poden utilitzar, no hi ha cap acte, 
excepte les activitats de vesprà a la capella) 

  

1. La mesura de l’amplària del claustre és de 12 metres. Per tant calen 20 paquets de 5 caixes. 
(Podrien enviar-se a l’Ateneu? Així les anem muntant, pintant i assajant amb elles). (Les deixaràn 
a Casa Violeta i les portarà la Brigada. A QUIN HORA LES PODEN PORTAR DE MATÍ?) 

  

Per al del dia 20 de novembre, el pressupost del material (Tarimes, transport i focus) 380€. (Nosaltres 

aportarem el material restant). (Necesite un presupost formal detallat, adjunte la declaración responsable i 

la fitxa a tercers per emplenar) 

Gràcies! 

 

  

mailto:patricia.escortell@manises.es
mailto:SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM
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De: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM [SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM] 

Enviado el: martes, 05 de noviembre de 2019 20:41 

Para: Patricia Escortell Valls 

Asunto: CARTELL.  

Datos adjuntos: CARTEL.jpg 

Adjuntem cartell.  

En José Vicente Fuentes Castilla 

Director / Gestor 

 

 

De: Patricia Escortell Valls <patricia.escortell@manises.es>  

Enviado el: miércoles, 6 de noviembre de 2019 8:38 

Para: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM 

Asunto: RE: CARTELL 

Bon dia, 

Hem de parlar alguns temes. Em pots cridar al llarg del matí o si vols, passar per Casa Violeta? 

El cartell el necessite en PDF o png., en format jpg es complicat per a reproduir-lo en un format gran. 

Gràcies! 

 

 

De: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM [SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM] 

Enviado el: viernes, 08 de noviembre de 2019 20:41 

Para: Patricia Escortell Valls 

Asunto: ATENEU 

Hola Patricia.  

A Chollos el Barato no hi ha caixes de les que necessitem.  

Demana les que tu havies vist. Les que jo he trobat apleguen als 200€.  

Salutacions.  

En José Vicente Fuentes Castilla 

Director / Gestor 

 

  

mailto:SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM
mailto:patricia.escortell@manises.es
mailto:SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM
mailto:SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM
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De: Patricia Escortell Valls <patricia.escortell@manises.es>  

Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2019 12:22 

Para: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM 

Asunto: RE: ATENEU 

ok! 

 

De: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM [SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM] 

Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2019 19:15 

Para: Patricia Escortell Valls 

Asunto: Pressupost Ateneu 

Hola Patricia,  

Adjunte pressupost.  

En José Vicente Fuentes Castilla 

Director / Gestor 

 

 

De: Patricia Escortell Valls <patricia.escortell@manises.es>  

Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 8:41 

Para: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM 

Asunto: RE: Pressupost Ateneu 

Bon dia, 

El pressupost que em manes és pràcticament el doble del vam parlar. Des de un departament 

menut com igualtat no podem assumir quasi 1000 euros a final d'any. Hem de parlar i canviar 
algunes coses. 

Si vols em crides i parlem per ajustar-ho. 

 

  

mailto:patricia.escortell@manises.es
mailto:SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM
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De: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM [SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM] 

Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 18:42 

Para: Patricia Escortell Valls; M. Irene Camps Soriano 

Asunto: Ate/ Patricia i Irene. Regidoria Igualtat.  

Hola Patricia i Irene.   

En resposta al vostre e-mail sobre el pressupost. Sols hem afegit els elements que nosaltres no teníem 

llogats per al nostre concert de dissabte 23 i, com vam parlar, ix més econòmic mitjançant nosaltres que 

directament amb l’empresa d’Il·luminació i So (Sonido Solaz). Tot i així nosaltres en encarreguem de dur 

els comandaments i muntatge dels elements d’il·luminació i so. En cas de fer-ho vosaltres us tocaria pagar 

a un tècnic per als assajos i actuació. La qual cosa incrementaria el cost en almenys 500€. A l’Auditori 

Germanies cal anar amb el TC2 i l’assegurança de responsabilitat civil de cada tècnic.  

Tot i això us passe per ací el cost total dels dos esdeveniments per a l’Ateneu; que moltes vegades no es 

veu tot el que hi ha darrere d’una entitat que treballa bé i amb la legalitat per davant: 

  

Concert dia 20 de novembre: 

• Material Il·luminació i So                                                      1.402’80€  

• 432 Hores de treballadors                                     28€/h   12.096’00€  

• Recuperacions de classes 58h (20/11)                 28€/h   1.624’00€  

• 9 hores de muntatge dilluns 18                             28€/h   252’00€  

• 9 hores de Recollida de l’espectacle dia 20         28€/h   252’00€  

• Disseny de Cartell                                                                   100’00€  

• Impressió d’entrades                                                            20’00€  

• Gestió de control d’aforament 4h                         28€/h   112’00€  

• Drets d’autor SGAE                                                                106’70€                                           
Total...        15.965’50€ 

  

Espectacle dia 25 de novembre: 

• Material Il·luminació i So                                                      780’00€  

• Disseny d’espectacle a mesura                                           1.000’00€  

• 15 hores d’assaig de treballadors                         28€/h   420’00€  

• Muntatge i desmuntatge 18h                                 28€/h   504’00€  

• Drets d’autor SGAE                                                                106’70€  

• Transport de material de l’Auditori a Casa Cultura          180’00€ 
Total...        2.990’70€ 

  

Total d’ambdós espectacles és: 18.956’20€. No incloses les hores de gestió. Pagar això és dignificar 

la nostra professió. Però als nostres estatuts està a l’article 4 la col·laboració amb l’Ajuntament de Manises 

en tot allò en que es puga aportar un granet d’arena. I per això ho fem. Tot i estar discriminats en matèria 

de subvencions com ja hem parlat en alguna ocasió. L’Ateneu sempre seguirà picant pedra.  

mailto:SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM
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Al pressupost no es compten les hores dedicades pel matí i que no he pogut dedicar correctament a la 

meva filla, així com les problemàtiques sorgides arrel del germanies. Us parle amb molta sinceritat. Crec 

que l’Ateneu s’ha ofert a una gran col·laboració, organitzativa-econòmica-cultural. Sols demanem pagar el 

material de lloguer (del que no disposem), sinó el posaríem també, com fem sempre. No anem a modificar 

ja res més de cap espectacle i no vaig a acudir a més reunions fora del meu horari de treball per respecte 

a la meva filla (el meu horari de treballa és de 15:00h a 21:00h). Per favor, amb sinceritat, indiqueu-nos si 

seguim avant o no. Estem a 1 setmana. Nosaltres estem assajant de valent. També dic, que qualsevol 

incidència, per mínima que siga amb l’Auditori o amb Cultura alçarem i no actuarem, com ja hem fet en 

altres ocasions. Perquè davant de tot, també tenim al nostra article 4 i com a bandera, LA DIGNIFICACIÓ 

DE LA PROFESSIÓ D’ARTISTA.  

Gràcies. Una cordial salutació.  

En José Vicente Fuentes Castilla 

Director / Gestor 

 

 

De: Patricia Escortell Valls <patricia.escortell@manises.es>  

Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2019 9:58 

Para: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM; M. Irene Camps Soriano <irene.camps@manises.es> 

Asunto: RE: Ate/ Patricia i Irene. Regidoria Igualtat.  

Si et sembla bé, ens podem reunir els tres el dijous a les 17:30 a Casa Violeta, 
per prendre una decisió. 

Confirma la cita per organitzar el nostre horari. 

Gràcies 

 

De: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM [SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM] 

Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2019 15:30 

Para: Patricia Escortell Valls; M. Irene Camps Soriano 

Asunto: RE: Ate/ Patricia i Irene. Regidoria Igualtat.  

Hola Patricia i Irene.  

Dijous tinc classes des de les 15:30 fins les 21:30h. Per poder reunir-me seria divendres a les 18:00h a 

l’Ateneu. O podem conversar per e-mail, així queda tot escrit.  

No obstant, m’agradaria que em diguèreu alguna cosa el més aviat possible. Ja hem fet e l pagament de 

reserva del material de lloguer i les gestions oportunes per a muntar dilluns a les 10:00h al Germanies.  

Gràcies.  

En José Vicente Fuentes Castilla 

Director / Gestor 

 

mailto:patricia.escortell@manises.es
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De: igualdad <igualdad@manises.es>  

Enviado el: jueves, 14 de noviembre de 2019 12:09 

Para: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM 

Asunto: RE: Ate/ Patricia i Irene. Regidoria Igualtat.  

Buenos días,  

Tras valorar lo que nos planteas en el correo anterior, vista la fecha en la que nos encontramos y la 
imposibilidad de reunirnos, consideramos que siendo jueves y teniendo la actuación pendiente de un hilo, 
no seguimos adelante con el espectáculo de Lacrimosas.  

Para un departamento pequeño como el de igualdad, no es una cuestión económica o del precio que tienen 
las cosas, pues somos muy conscientes del coste que puede llegar a tener una actuación como la que 
planteáis. Hemos de ser conscientes de que contamos con un  presupuesto limitado, y más a final de año, 
en el que haciendo cuentas podíamos asumir el primer presupuesto planteado, tal y como hablamos en la 
reunión y constaba en el correo inicial sobre el presupuesto de la actuación. Po tanto, consideramos que es 
una irresponsabilidad seguir adelante con la obra que no podemos asumir. 

Respecto a la lectura del manifiesto del día 25 de noviembre, el acto esta convocado como cada año, 
seguiremos con la idea de la representación de las sillas en el claustro pero de manera más sencilla, tal y 
como planteamos en la idea original. Si queréis colaborar con la performance del alumnado con la música y 
los deseos en la fuente, podemos mirar como hacerlo, pero sin el escenario y ni las cajas. 

Quizás nos precipitamos al montar un espectáculo de estás características en tan poco tiempo y no tuvimos 
en cuenta los problemas que podían surgir.   

Quedamos a la espera de vuestra respuesta. 

Un saludo, 

Gracias. 

  

mailto:igualdad@manises.es
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De: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM [SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM] 

Enviado el: jueves, 14 de noviembre de 2019 23:53 

Para: patricia.escortell@manises.es; 'M. Irene Camps Soriano' <irene.camps@manises.es>; 

raul.velasco@manises.es; vicen.rios@manises.es; xavier.morant@manises.es; jesus.borras@manises.es 

Asunto: Igualtat-Ateneu  

 

Hola,  

Aquest e-mail va dirigit a: 

 

Patricia (Tècnic d’Igualtat).         

Irene (Regidora d’Igualtat). 

Raúl (Tècnic de l’Auditori).          

Vicen (Tècnic de Cultura).           

Xavier Morant (Regidor de Cultura). 

Jesús Borràs (Alcalde).  

 

Per què? Perquè l’Alcalde Jesús Borràs sempre ens ha dit que li comuniquem qualsevol incidència, Xavier 

Morant per ser el responsable de l’àrea que ocupa l’Ateneu per a l’Ajuntament (tot i que, l’Ateneu, ocupa 

d’altres), Vicen per ser la persona que sempre aporta solucions davant les inclemències, Raúl per ser part 

afectada i encarregat de l’espai d’actuació, Patricia i Irene per ser les responsables de l’àrea d’igualtat i que 

pertoca al que es desenvolupa a aquest e-mail:  

 

Plantejament 

Avui, 14 de novembre de 2019, a les 12:09, hem rebut aquest e-mail en el que es cancel·len les actuacions 

previstes amb l’Ateneu amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere; per motiu econòmic. 

Per altre lloc, hem vist publicada aquesta noticia a la pàgina web de l’Ajuntament.  

http://www.manises.es/va/igualtat/noticia-slideshow/manises-celebra-dia-internacional-contra-violencia-

genere-nombroses-activitats on apareix un cartell amb la informació dels actes. Al que no estan les 

proposades amb l’Ateneu. (20 de novembre: Lacrimosa; 25 de novembre: The Wall). 

 

Qüestions i observacions 

Quan es va decidir que l’Ateneu no hi participava? Ha donat temps a dissenyar el cartell al mateix temps 

que se’ns comunicava? Se’ns convida a participar el dia 25 però no consta la nostra participació.  

S’ha comunicat a Cultura aquesta acció? Cultura ha publicat el cartell a les 18:30h de la vesprada a 

Facebook. 

mailto:SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM
http://www.manises.es/va/igualtat/noticia-slideshow/manises-celebra-dia-internacional-contra-violencia-genere-nombroses-activitats
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S’ha comunicat a l’Auditori? Aquest matí s’han acordat els horaris de descàrrega, forma de muntatge i de 

desmuntatge, així com els horaris definitius i la forma de no impedir l’actuació de dimecres al matí a l’Auditori 

d’una companyia de teatre escolar. No hi havia petició de l’Auditori per part de la regidoria d’Igualtat.   

De què ha servit planificar dues actuacions personalitzades? Hem fet tota la tasca organitzativa, inclòs el 

disseny del cartell, la numeració de butaques, la gestió amb Cultura i Auditori d’horaris i conserges, el 

quadrant per a l’assaig del dia 24, tot per descarregar-vos i amb el vostre vist i plau.  

De què han servit les hores extra de treball per dur endavant dos espectacles en menys d’un mes? Sentim 

un menyspreu cap a la nostra professió, el que anomenem Violència Cultural.   

De què ha servit fer viatges a Chollos el Barato per buscar fórmules més econòmiques per a les caixes del 

Mur? De què ha servit facturar mitjançant l’Ateneu perquè mitjançant l’empresa era tres vegades més car? 

La nostra professió també és digna, i ens encarreguem de dignificar-la. Fem les coses amb passió.  

 

Filosofia 

L’Ateneu és una entitat que sempre aporta solucions als problemes. No fer-ho implica cancel·lar contractes 

i hores de treball, compensar-les (perquè ja estan pagades), cancel·lar reunions amb famílies per a l’acte 

del dia 25 (molts alumnes han canviat exàmens per poder participar, s’han fet justificants de participació). 

Desil·lusionar als intèrprets que s’han esforçat de valent per traure endavant l’espectacle, sobretot els 

solistes: 2 en Lacrimosa i 3 en The Wall (En The Wall són adolescents). Desprestigiar el treball que, 

altruistament, hem realitzat. Desprestigiar la nostra professió: Ser Artistes.  

L’Ateneu és una entitat que treballa molt professionalment, així ho ha demostrat i ho té tot preparat.  

Solució: Realitzar els dos actes com estaven parlats i dissenyats. Per a tal efecte, i donar visibilitat 

a l’Ateneu, modificar el cartell i la nota de premsa. Si el problema són els diners dos associats amb 

Nom i Cognoms van a pagar els 740€. No es pot atemptar, a menys d’una setmana, amb tot previst i 

pagat. Seguint en la línia de la solució, Igualtat compra les caixes previstes per al dia 25 i les porta 

a l’Ateneu amb la brigada com s’havia parlat (tot i que l’Ateneu proposava que s’enviaren 

directament). I per culminar la proposta, realitzar la petició formal de l’Auditori des d’Igualtat. 

Demanem, per favor, se’ns comunique la decisió final abans del migdia del divendres. Tenim assajos tota 

la vesprada dels espectacles.  

Gràcies.  

 

En José Vicente Fuentes Castilla 

Director / Gestor 
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De: igualdad <igualdad@manises.es>  

Enviado el: viernes, 15 de noviembre de 2019 13:05 

Para: SECRETARIA@ATENEUMANISES.COM 

Asunto: RE: Igualtat-Ateneu  

Buenas tardes. 

Como comentamos ayer en el correo no seguimos adelante con la obra de "Lacrimosas" por una cuestión 
de tiempo y presupuesto. En el correo de ayer planteamos la opción de seguir con la performance del día 
25 tal y como se planteó de manera inicial. 

Estamos esperando vuestra respuesta a la colaboración. 

Un saludo.  

 

 

Fi de les comunicacions 

Com s’ha dit abans. Després d’aquest últim missatge l’Ateneu no entén el motiu de la cancel·lació, tot i 

oferir-se a fer-ho gratuïtament, assumint totes les despeses. Tampoc ha obtingut resposta de cap altre dels 

receptors de l’e-mail. Així com tampoc una devolució de la telefonada a l’alcalde En Jesús Borràs. Davant 

la situació, el repartiment de més de 90 entrades per a Lacrimosa i l’organització d’hores de treballadors, 

muntatges, desmuntatges, canvis d’espais, etc L’Ateneu fa públic al seu Facebook i als associats el 

següent missatge a les 18:44h.  

 

“L’Ajuntament de Manises cancel·la les actuacions de l’Ateneu amb motiu del dia contra la 

violència de gènere a menys d’una setmana. Els espectacles, dissenyats a mesura per a 

l’ocasió: “Lacrimosa” (20 de novembre), “The Wall” (25 de novembre) no veuran la llum. 

Lamentem els inconvenients al nostre públic i lamentem el menyspreu, per part de 

l’Ajuntament, cap a la nostra entitat. Ser artista és una professió digna”. 

 

 

  

igualdad 

 

- () 

Tel.: (+34)  

Fax: (+34)  

igualdad@manises.es  

mailto:igualdad@manises.es
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Annex 2: Dissenys escènics d’ambdós espectacles 
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Annex 3: Funcionament dels espectacles 

 

Lacrimosa: Durada 45’ 

Obra a interpretar: “Rèquiem for my friend” del compositor Zbignew Preisner.  

Solistes:  

- Soprano: Teresa Revilla. 

- Contratenor: Álvaro Moreno.  

Intèrprets: Cor d’Adults i Orquestra de Corda amb saxòfon i orgue.  

 

 

The Wall: Durada 21’ 

 Obres a interpretar: 

- Run, Run, Run   Pink Floyd.  

- Aria de los Analistas  Astor Piazzolla.  

- Contramilonga a la Funerala Astor Piazzolla. 

- Perdidos   Musical Hair.  

Solistes:  

- Soprano: Sara Rodrigo 

- Tenor: Iván León. 

- Baríton: Alejandro Peñarrocha. 

Intèrprets: Grup Jove de Muntatge de Musicals.  
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Firma de la Present Acta per tots els membres de la Junta Directiva 

 

Nom i cognoms Càrrec Firma 

María Dolores Descalzo Martínez Presidenta 

 

 

 José Francisco Pérez Fernández Vicepresident 
 

Aldahir José Medina Torreglosa Secretari 
 

José Vicente Fuentes Herrero Tresorer 

 

M. Ángel García Cruz Vocal 1 

 

Violeta Bataller Navarro Vocal 2  

 

 


