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Dades de la reunió 

 

Motiu: Reunió del Grup de treball Arnau Itinerant 

Dia: dijous 16 de novembre de 2017, 19h 

Lloc: Centre Cultural Albareda 

Persones assistents: 

 

Persona Entitat, col·lectiu 

Enric H. March Salvem el Teatre Arnau 

Carla Rovira El Col·lectiu 

Oskar Garcia El Col·lectiu 

Roberto Romei El Col·lectiu 

Carles Algué El Col·lectiu 

Silvia Cortés Recuperem l'Arnau 

Ricardo Pérez-Hita Laberint Cultura 

Júlia Gutiérrez Art&Coop 

Félix Casanellas Gegants Poble-sec 

Valentí Oviedo ICUB 

Carles Sala ICUB 

Miquel Àngel Delgado ICUB 

Laia Forné Regidoria de Participació i Territori 

Gerard Lillo Democràcia Activa i Descentralització 

 

Aspectes treballats en la reunió 

 

1.- Informacions diverses 

 

S'explica el calendari orientatiu dels diferents àmbits vinculats al Teatre Arnau: Oficina 
tècnica de l'Arnau Itinerant, els projectes de l'Arnau Itinerant i la rehabilitació del Teatre : 
 
Oficina tècnica Arnau Itinerant 

• 2a quinzena novembre: publicació licitació Oficina tècnica (20 dies). 
• Desembre 2017: reunions del Jurat i resolució del concurs. 
• Gener 2018: Oficina tècnica operativa. 

 
Projectes Arnau Itinerant 

• Gener 2018: contractació i inici execució dels projectes. 
 
Rehabilitació Teatre Arnau 

• 13 desembre: presentació propostes gràfiques 10 equips 2a fase concurs. 
• 19 desembre: obertura i presentació pública 10 projectes. 
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• Gener 2018: reunions del Jurat. 
• Febrer 2018: resolució del concurs i anunci del projecte guanyador. 

 
Cal concretar com es realitzarà la presentació pública dels 10 projectes finalistes del concurs 
per a la rehabilitació del Teatre Arnau. Es preguntarà a BIMSA. 
Es recorda que en el Jurat del concurs de rehabilitació del teatre participen 3 persones 
membres del Grup Impulsor del Teatre Arnau. Una vegada resolt el concurs, el Grup 
Impulsor podrà tenir contacte amb l'equip guanyador del projecte de rehabilitació. 
 
S'acorda celebrar una reunió durant la segona quinzena de gener, amb l'Oficina tècnica 
adjudicada, amb tot el Grup Impulsor per compartir l'estat general del projecte de l'Arnau, 
presentar l'equip de l'Oficina, exposar els projectes i compartir el calendari de treball. 
 
 
2.- Presentació dels projectes de la 1a temporada de l'Arnau Itinerant 

 
En primer lloc, es felicita i es fa un reconeixement a totes les persones que han participat en 
els debats i en la construcció col·lectiva dels projectes; una tasca que no ha estat fàcil. S'ha 
fet una selecció que ha implicat la cerca de consensos, encaixos, cessions i la integració de 
projectes. La feina feta té molt valor. 
En clau constructiva, de cara a les properes temporades, es considera que seria convenient 
construir conjuntament els projectes; en comptes de fer una convocatòria oberta per 
seleccionar projectes. 
 
En segon lloc, es recorda que per a l'execució dels projectes es necessitarà que l'Oficina 
tècnica estigui operativa (imatge gràfica, difusió, contacte amb persones i entitats 
participants). Tanmateix, mentre es fa la licitació de l'Oficina, des de l'ICUB es pot començar 
a gestionar la contractació dels projectes seleccionats. 
 
En tercer lloc, es presenten els projectes de la 1a temporada de l'Arnau Itinerant: 
 

 Projecte d’arts escèniques: Carrer Hospital amb Sant Geroni. 

 Projecte de comunitat: Espectacle Comunitari Documental Arnau 2018. 

 Projecte de memòria: Arxi Arnau. 
 
Per més detall, veure el dossier adjunt amb tota la informació dels tres projectes. 
 
Es remarca que l'execució dels projectes és una gran oportunitat per presentar el Teatre 
Arnau, el relat de què vol ser. Han de ser l'excusa per explicar l'ADN i el projecte de l'Arnau. 
Cal aprofitar l'impacte comunicatiu que poden tenir. 
Es proposa fer una gravació per fer com un making off on es reculli el procés de creació i 
d'evolució del conjunt dels projectes. 
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En relació amb l'espai expositiu del projecte de comunitat, es posa de manifest que, per a 
una correcta planificació i per assegurar la disponibilitat d'espais, seria convenient concretar 
l'espai i la data el més aviat possible. En una primera pluja d'idees s'esmenten el Mercat de 
les Flors, l'Apolo o la sala Barts. 
Pel que fa al projecte de memòria, es planteja la necessitat de contactar amb l'Arxiu de la 
Ciutat per unificar criteris i metodologies de treball i establir sinèrgies. 
Per a aquest projecte caldrà definir l'arxiu web a nivell tècnic i de programació. Des de TEB, 
aprofitant l'experiència de la mediateca del Raval, faran una primera proposta de gestor de 
contingut per tal de dimensionar adequadament el projecte. 
 
 

 

Acords de la reunió 

 

1. S'acorda celebrar una reunió durant la segona quinzena de gener amb tot el Grup 

Impulsor per compartir l'estat general del projecte de l'Arnau, presentar l'equip de 

l'Oficina Tècnica, exposar els projectes i compartir el calendari de treball. 

 

2. Es presenten i s'acorden els tres projectes de la 1a temporada de l'Arnau Itinerant: 

 Projecte d’arts escèniques: Carrer Hospital amb Sant Geroni. 

 Projecte de comunitat: Espectacle Comunitari Documental Arnau 2018. 

 Projecte de memòria: Arxi Arnau. 


