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INFORME ruSTIFICATIU
La representació d'espectacles de companyres de prestigi, amb reconeguda trajectoria nacional
i
intemacional, és un dels objectius que el Grec Festiial de Barcelona inteitaassolir
cada edició.
La sele-cció de les propostes que arriben es rcalitza,en primer lloc, en funció dels criteris artístics
que defineix la Direcció del Festival i, en segon lloc, óvidentment, entren en joc
d'altres criteris

indissociables (econòmics, tècnics, logístics, etc).

A tal efecte, tenint en compte que encaixa perfectament

amb la línia del Festival, per motius
artístics, s'ha considerat adient incloure dins la programació del Grec 2019 Festival
áe-Barcelona
un espectacle "Manes", una produccil de La Fura dels Baus, direccró i concept e pere Tantifrà
(La
Fura dels Baus)
La direcció del Festival de Barcelona Grec va manifestar el seu interès a acollir ,,Menes,,,.durant
cinc representacions els dies 24 i25 de juliol de2019 dins del Grec 2019 Festival de Barcelona.
En relació a les condicions econòmiques, cal esmentar que el pressupost total per l'eúibició
de les
cinc representacions de I'espectacle *Manes" ascendeira un óost d,e ++.ZZZ,Oò €rro.
u purq,
1úa
els quals està previst que es financin de la següent forma:

l.- L'Institut de Cultura de Barcelona abonarà en con_cepte de despeses de producció tècnica
directament Punch Serveis Audiovisuals, S:C.C.L un import de 2.qi0,00€uros,
al qual li serà
d'aplicació el 21o/o cQrïesponent a l'fVA (619,50€uros), éssent el cost total de 3.56ò,50
€uros,
import no inclòs en el pressupost abans mencionat i ja obárt amb el núme(o a;".p"ai*ií+ntzotg
2.- L'Institut de Cultura de Barcelona abonarà èn concepte de despeses dé neteja del Museu

Marítim de Barcelona per un import de 1.992,00 €uros, al qual ii serà dlaplicació el 2lyo
corïesponent a I''IVA (418,32€uros), essent el cost total de 2.41032 €uros, import no
inclòs en el
pressupost abans mencionat i que s'abonarà directament al proveïdor
3.- Actividades Artísticas La Fura dels Baus,
^!.1 assumirá lu totulitat del pressupost necessari per
cobrir la eúibició dels espectacles, incloent l'espai al Museu Marítim d" B;;;;ï";o,
q,rutr"uot
cas, si el finançament obtingut no cobreix el total del pressupo st, Actividades Artísticas
"n La Fura
dels Baus,,S.l es compromet a realitzar igualment l"r aótirritats i assumir els dèficits que
es puguin
ocasionar.

i per tal de poder realitzar les cinc representacions dins la
Grec 2019 Festival de Barcelona,la Direcció del Grec 2019 Festival de Barcelona
d'un contracte amb Actividades Artísticas La Fura dels B aus, S.A motiu pel
competent la presbnt proposta.

Per tots els motius esmentats,
programació
proposa la
qual eleva a I
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