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Assemblea Teatre Arnau Itinerant. 2020-21 
 

Data: 02 de desembre de 2020, 18:30h.-20h. 

 

Lloc: online. 

 

Assistents: 28 persones participants 

 

Ordre del dia 

 

1. Retorn de procés de selecció dels projectes 2020-21 (ICUB, Sinapsis i OT). 25’ 

2. Presentació dels projectes guanyadors 2020-21 i debat. 40’ 

3. Retorn reunió Comissió d’Obres amb ICUB. 10’ 

4. Informació Programa Cultura Viva (ICUB). 5’ 

5. Espais de participació de l’Arnau Itinerant i sondeig, a càrrec de l’OT de l’Arnau Itinerant. 25’ 

6. Comentaris, suggeriments, precs i preguntes. 

1-Retorn de procés de selecció dels projectes 2020-21 

 

El Carles Sala (ICUB) explica que la crisi de la pandèmia va travessar tot el procés i que, 

òbviament, el va fer difícil, complex i que també va fer que s’allargués més del compte. Un efecte 

no desitjat va ser la impossibilitat d’organitzar una trobada amb els projectes no seleccionats. La 

selecció dels projectes guanyadors es va fer per “decantació”; a partir de l’eliminació dels 

projectes que no complien amb els criteris de selecció. 

 

Com a retorn del jurat es destaca com a punt fort i repte l’heterogeneïtat en la tipologia i 

llenguatge dels projectes, així com altres aspectes que es recullen al document específic 

d'avaluació del procés de selecció i propostes de millora com a retroalimentació a l'assemblea. 

El document el teniu online aquí: Avaluació jurat i comissió programa Teatre Arnau itinerant 2020. 

2-Presentació dels projectes guanyadors 2020-21 i hibridacions 

 

Es presenten els cinc projectes guanyadors que pròximament seran presentats a la web. També 

altres col·laboracions, hibridacions i els criteris per a la selecció de projectes segons els valors 

treballats en Comissió Arnau 2020 i a partir de la feina dels laboratoris del 2018-2019 

 

 

3. Retorn de la reunió Comissió d’Obres amb ICUB.  
 

Es va tenir una reunió a proposta de BIMSA per actualitzar novetats del projecte executiu i de 

l’últim pas que és el projecte escènic amb possibilitats d’esmenes. 

 

https://drive.google.com/file/d/1XUmlF1DERBdtAJPxFBdLW9BgPddFm9ts/view?usp=sharing
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En aquests moments i al llarg de tota la legislatura no hi ha intenció d’introduir el projecte de 

l’Arnau al Pla de Inversió Municipal (PIM) a causa de les retallades que s’estan produint arran de 

la COVID. Només es farien les obres de consolidació de 2020, però no la part de 2021. 

 

El divendres hi ha una reunió entre l’ICUB i l’equip que formi part de l’Espai de coordinació de 

l’Arnau Itinerant que avui ha de ser validat. I a partir d’aquesta es definiran els passos següents.  

 

4. Programa Cultura Viva (ICUB) 

 
L’Eduard Arderiu fa un petit resum del Programa Cultura Viva, que neix per redistribuir recursos 

i crear cultura de base comunitària des de noves formes de relació institucional. En unes jornades 

en el 2016 es van crear diversos grups de treball i van sorgir les primeres iniciatives. Els projectes 

funcionen en general en forma de xarxa i des de molta autonomia i autogestió. Des de  

l'Ajuntament es creu que el Programa Cultura Viva és el marc de relació més adient a causa de 

les característiques del projecte. 

 

5. Espais de participació de l’Arnau Itinerant i sondeig, a càrrec de 
l’Oficina Tècnica de l’Arnau Itinerant. 

 

S’explica el buidatge i l’anàlisi del sondeig de participació, així com la proposta d’organització 

interna de l’Arnau Itinerant. 

 

S’aprova la constitució de l’Espai coordinació i la seva composició per al període d’1 any. 

 

S’hi informa que hi ha dos grups de Telegram, un amb l’Oficina tècnica i altre sense aquesta.  

 

 

S’aprova la data de la propera assemblea: dimecres 20 de gener de 2021.  

 


