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Dades de la reunió 

 

Motiu: Sessió de definició dels projectes de l'Arnau Itinerant 

Dia: dimecres 21 de juny de 2017, 18 a 20.30 h 

Lloc: Centre Cultural Albareda 

Persones assistents: 

 

Persona Entitat, col·lectiu 

Enric H. March Salvem el Teatre Arnau 

Laia Ricart El Col·lectiu 

Oskar Garcia El Col·lectiu 

Rocio Manzano El Col·lectiu 

Kyriakí Christoforidi Recuperem l'Arnau 

Silvia Cortés Recuperem l'Arnau 

Javier Rodrigo Som Paral·lel 

Oriol Esteban Fundació Tot Raval 

Andrea Corachan Paral·leles 

Joel Alvárez Art&Coop 

Javier Velasco Gegants Poble-sec 

Montse Cesarin Cotxeres Borrell 

Julio Alvárez Teatre Tantarantana 

Carles Algué  

Susana Navarro  

Laia Forné Democràcia Activa i Descentralització 

Gerard Lillo Democràcia Activa i Descentralització 

 

Aspectes treballats en la reunió 

 

1.- Informacions diverses 

 

S'informa que BIMSA ha publicat la licitació del concurs de projectes per a la redacció del projecte i 

direcció de les obres de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau. 

Podeu consultar la nota de premsa de l'Ajuntament i la licitació en els següents enllaços: 
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/06/22/lajuntament-licita-la-redaccio-del-projecte-
per-a-les-obres-de-rehabilitacio-i-adequacio-del-teatre-arnau 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=24098638&reqCode
=viewCn&idCap=16191063& 
 

L'ICUB i Democràcia Activa estant treballant en un model i una fórmula de contractació de l'Oficina 

Tècnica de l'Arnau Itinerant. S'enviarà una proposta per tal de treballar-la en la propera reunió del 

Grup Impulsor. 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/06/22/lajuntament-licita-la-redaccio-del-projecte-per-a-les-obres-de-rehabilitacio-i-adequacio-del-teatre-arnau
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/06/22/lajuntament-licita-la-redaccio-del-projecte-per-a-les-obres-de-rehabilitacio-i-adequacio-del-teatre-arnau
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=24098638&reqCode=viewCn&idCap=16191063&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=24098638&reqCode=viewCn&idCap=16191063&
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Es proposa celebrar una reunió del Grup Impulsor del Teatre Arnau el 19 de juliol de 2017 a les 19 h 

al CC Albareda. En aquesta es compartirà la feina feta des de la darrera trobada del primer trimestre, 

es debatrà el plantejament de l'Oficina tècnica i una proposta de calendari de treball fins a finals 

d'any. 

 

 

2.- Propostes de projectes 

 

Per Comissions o grups per eixos del projecte, es presenten i treballen propostes de projectes a 

desenvolupar en el marc de l'Arnau Itinerant. 

En la posada en comú, cada comissió explica breument els projectes que ha treballant. De forma 

sintètica, els projectes presentats per cada comissió són el següents: 

 

Comunitat 

» Realització d'un espectacle o d'una escenificació a l'espai públic conjuntament amb entitats i 

centres educatius. 

» Escola de creació Arnau per facilitar coneixements i tècniques vinculades les arts escèniques, 

l'escenografia i tècniques de so i llums 

 

Arts escèniques 

» Projecte creatiu a partir d'una selecció d'artistes. 

» Projecte o peça artística intergeneracional a partir de l'experiència vital de persones grans i la 

intervenció de persones joves. 

» Representació teatral "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" amb 7 escenes en diferents espais 

públics dels barris a partir d'històries de 12 personatges. 

» Aperitius dramàtics. 10 lectures breus amb vermut en llibreries dels barris els dissabtes amb 

un primer cicle de sessions sobre les relacions de les persones amb els espais on viuen. 

 

Memòria 

» Arxiu-exposició-investigació. Repositori virtual de material i documentació històric sobre 

l'Arnau i el Paral·lel que permeti crear un arxiu, dotar de continguts la web del projecte, 

realitzar un relat sobre la història de l'Arnau, vincular-ho amb persones, entitats, cultures i la 

memòria viva del territori, editar una publicació o fer una exposició adaptable a diferents 

espais. 

» Monografia sobre la història de l'Arnau a partir d'una investigació històrica des d'una 

perspectiva teatrològica. 

 

Es remarca la importància de tenir en compte la diversitat de cultures en plantejar els projectes. 

També es planteja que es podria fixar que un percentatge determinat de la programació de l'Arnau 
Itinerant fos de caire multicultural. 
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Es considera necessari crear una fitxa de cada projecte per seguir treballant i articulant els projectes i 
disposar d'una informació homogènia per a cadascun. 
S'emplaça a que cada comissió, si ho creu convenient, es trobi abans de la reunió del 19 de juliol per 
seguir perfilant les propostes de projectes. 
 

 

Acords de la reunió 

 

1. Es proposa celebrar una reunió del Grup Impulsor del Teatre Arnau el 19 de juliol de 2017 a 

les 19 h al CC Albareda. En aquesta es compartirà la feina feta des de la darrera trobada del 

primer trimestre, es debatrà el plantejament de l'Oficina tècnica i una proposta de calendari 

de treball fins a finals d'any. 

 

2. L'ICUB i Democràcia Activa plantejaran una proposta de model i de contractació de l'Oficina 

Tècnica de l'Arnau Itinerant. 

 

3. Es crea una fitxa de projecte per tal de sistematitzar la mateixa informació per a cadascun 

dels projectes i per poder caracteritzar-los i dimensionar-los adequadament. S'haurien 

d'emplenar i enviar les fitxes dels projectes abans del dimecres 12 de juliol. 

 


