
Acta  de síntesi de les sessions de  Programació Arnau 2023 

 

DOCUMENT DE SÍNTESI  

Temporada Arnau 2023: Acords Claus de les Sessions de la  Comissió  

de Programa 

 

Criteris generals 

 

-Arribar a més gent i a gent més diversa, i que la interculturalitat estigui present de forma 

transversal. Repensar laInterculturalitat i accessibilitat: cal programar en clau i perspectiva 

intercultural, i tenir molt en compte aspectes de diversitat funcional. 

 

-Cal continuar reivindicant l’espai i l’edifici Arnau. Tornar a fer quelcom davant del'edifici 

Arnau. Recuperar espais públics i espais de trobada per programar accions i propostes. 

 

- En el context de ciutat pensant (Barcelona), establir una comunicació amb aquests debats i 

propostes de trobades de pensament i xarxes de ciutat sobre cultura comunitària, arts vives, gestió 

comunitària i treball sobre drets culturals 

 

- Les programacions haurien de reflectir la vida real de les persones que habiten els 3 barris 

on treballem. És important el context de cada barri i pensar des de les desigualtats socials i 

culturals del barris. 

 

- Diversitatde formats en les produccions a programar, per poder abastar una amalgama gran de 

tipologies i comunitats implicades: Continuar la línia encetada el 2022), amb l’Impuls de micro-

produccions. 

 

- Importància de treballar i implicar els i les joves dels barris on treballa l’Arnau 

 

- És necessari l’intercanvi entre els 3 barris, i establir un tema genèric i obert comú per 

aquests, però molt obert i flexible. 

 

- Crear un símbol/senyal per significar que s’estan fent activitats per part de l'Arnau Itinerant. 

O bé, fer un «neó» portàtil, i es posi allà on es faci l’activitat. 

 

Temes Organitzatius: 

 

- L’Oficina Tècnica actual segueix treballant, amb l’equip humà de Transductores i La Fàbrica 

en el trànsit cap a la Coordinadora i el possible concurs públic al març-maig 

 

- La Coordinadora tindrà estatuts propis, serà una associació legalitzada i disposarà de NIF 

propi, amb una junta, i per tant rebrà subvencions. Podrà fer contractes i acords, i pagaments, 

també podrà presentar-se a licitacions i concursos. El proper contracte menor estarà ja al seu 

nom. Participarà en la licitació següent del mes de maig 2023.  

- Importància de la participació de veïns i veïnes dels barris, que pot ser en formats i fórmules 

diverses: comissions, co-produccions, consultes, jurats ad hoc, etc. 
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- Les persones, entitats i organitzacions reunides en les sessions de programació han de 

retornar-les als seus barris/territoris i acabar de tancar aspectes més concrets: qui entoma i 

dinamitza definitivament?, quina programació i com es destinen els diners concrets per a cada 

territori? 

 

-Caldrà que l’assemblea de l’Arnau validi les propostes de programació elaborades. Després es podria 

acabar de fer alguna reunió de retorn (febrer/març) per fer acords finals: programació i governança. 

 

Temes Econòmics / Proposta de distribució pressupostària 

- Fins als mesos demarç-abril, es podrà disposar d’un contracte menor si cal (per sota de 15 mil 

euros). És importat que si algun projecte ja té necessitats de programar entre abril i maig pugui 

comunicar-lo per tal de poder enllestir recursos en aquest període. 

- A partir del mes de maig 2023, aproximadament, caldrà participar en el concurs/licitació 

que es convocarà des de l'ICUB. La licitació serà per un valor d’uns 100 mil euros bruts, per 

any i serà per dos anys: 2023 i 2024. 

- L’estratègia ara mateix passa per una programació pel 2023, per tal que es pugui avançar i 

mostrar una planificació amb activitats concretes. 

- Proposta de distribució del pressupost quan s’obtingui la licitació (un cop guanyada) : un 

50% (aproximadament) per Oficina tècnica; 12 mil € per cada una de les 3 xarxes; guardar 

diners per pagar fites concretes: uns 3 mil €, i per això caldrà fer una programació concreta i 

també impulsar un grup de programació. Es recupera així altres entitats i propostes que ara no 

semblaven tenir cabuda com un programa regular micro en algun espai de referència del 

Paral·lel i una trobada o esdeveniment de treball en la plaça del teatre ( recuperar l'esperit de les 

gales reivindicatives de 2015-16 ). 

- També destinar alguns diners per comunicació i difusió com es va fer  l'any 2022. 

- Destinar 4.500 per Arxiu i el mateix per Arnau Gallery. 

- Caldrà cercar altres finançaments diversos: taquillatge, i altres entrades de diners. 

 

 

Governança i Programació 

S’acorda que hi haurà un equilibri de respecte de la sobirania de cada territori sobre els models 

de treball i governança sempre sota el marc de criteris del Teatre Arnau 

- Al barri de Sant Antoni: la Comissió de Cultura que ja existeix, és una base important per 

la governança en aquest territori. Pot haver un comissariat col·lectiu. 

Per concretar una programació es pot fer una crida,però podria ser una crida «direccionada», 

cercant aquells col·lectius, grups, propostes que s’adeqüen als criteris i indicadors de l'Arnau. 

Es podrien fer coproduccions o cercar propostes de la xarxa antirumors i de l'Espai Avinyó, 

que ja tenen un finançament o una mirada crítica sobre la interculturalitat 



Acta  de síntesi de les sessions de  Programació Arnau 2023 

 

 

- Al barri del Poble Sec: la Taula de Cultura Comunitària serà la base per la governança en 

aquest territori. Tot i així, segurament caldrà, a partir d’aquesta, constituir una Comissió 

específica per programar a l’Arnau. 

Per concretar una programació, una bona opció seria partir de la proposta de Festival de Circ 

al carrer i el treball amb joves com els dos vessants principals. Es pretén recollir la tradició de les 

barraques; es podria fer a l’espai de les 3 xemeneies.  Per altra banda, seria interessant recollir 

propostes interessants que han passat per grups de joves i pel Sortidor, i comptar amb un 

seguit d’aportacions de gent jove del barri, i així tenir en compte la comissió de joves del 

barri. 

 

- Al barri del Raval: la programació es podria basar en la memòria històrica i temes joves, 

perquè semblen temes importants a desenvolupar en indrets diversos: Jardins de St Pau, 

c/Tàpies, Paral·lel,també en espais concrets on hi havia hagut bars o teatres de varietats 

emblemàtics. Es poden mantenir dues fites: la Jam urbana ai la de memòria dins del Raval(s) i es 

poden llavors plantejar altres noves o un calendari semblant a 2022 

Quina governança? Coordinarà Xamfrà, però es pot obrir a altres entitats que participin i 

assumeixin responsabilitats per impulsar la programació i poder també coordinar-se. 

 

**Informació complementària: 

Decàleg per territorialitzar la interculturalitat, produït i editat per la Xarxa Antirumors en el 

marc del Programa Barcelona Intercultural: 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/ds_cat_v

f2.pdf 

 

 

Calendari de futur per gener- febrer 2023 

 

- Cada territori porta aquestes indicacions i repensa la programació situada 

- Es fa una crida a grup de treball programa micro-accions- esdeveniments 

- Es fa una lectura i validació de les noves propostes i s’eleva a l'espai de l’Assemblea per 

validar el pas núm 1 i 2. Propera assemblea per finals de gener o principis de febrer. 

- Es proposa la ruta de tot l’any i si cal avançar alguna acció o fita abans de l'abril de 2023. 

- Es fa una nova reunió a mitjans de febrer un cop estigui més concretats els temes. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/ds_cat_vf2.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/ds_cat_vf2.pdf

