
2a reunió grup cultura 9 maig 2013: breu resum dels acords  
 
Proposta de treballar en grups temàtics segons líni es d’actuació:  
Després de debatre les diferents aportacions s’agrupen en línies d’actuació:  

• Teatre amateur: promoure el pas dels membres dels grups de teatre 
escolar a grups de teatre adult (El Triangle?) per consolidar el teatre al 
barri; seu estable del Grup de teatre El Triangle; promoure les 
actuacions dels grups teatrals del barri que tenen seu pròpia (mostra de 
teatre de Sant Antoni); espai de magatzem i obrador de decorats i 
vestuari... S’ha de concretar la coordinació en properes trobades però  
s’espera la implicació de tots els grups del barri  

• Alumnes d’escoles de música i dansa del barri: oferir un espai estable on 
actuar en públic com a part del seu aprenentatge musical i artístic; 
creació de públic... Toni Oller farà de pont amb les escoles  

• Joves artistes: oferir espai per començar la seva carrera professional a 
l’acabar la formació... Toni Oller farà de pont amb les escoles  

• Cant Coral: oferir la possibilitat d’actuar als grups amb seu pròpia; 
mostra de cant coral, gospel...; promoure les franges d’edat i 
especialitats que no tenen grup; espectacles conjunts... coordina Jordi 
Sans de la coral Xaragall  

• Cultura popular i tradicional: promoció dels grups del barri, espai 
d’assaig i magatzem; mostra de bestiari, capgrossos... Coordina AVV 
vocalia de cultura. 

• Arts plàstiques: àmbit poc treballat, cal intentar-ho. Com a mínim podem 
oferir espai d’exposició. 

• Músiques del món: promoure la interculturalitat tot compartint la cultura 
popular i tradicional dels diferents col·lectius de persones immigrades 

• Activitats de formació: caldrà veure quins àmbits no estan coberts per les 
escoles i les associacions i potenciar-les. 

 
Es constata que en ser final de curs, molts grups i escoles no poden participar 
com voldrien en el grup. Tenim temps. Un cop acabat el curs notarem un 
avenç. 
 
Gestions fetes. Presentació del projecte a:  
Grups de teatre: GATS, GTR, Interruptus, Matraca, capacitats Integrades 
Escoles: Art Music, Escola de Músics JPC 
 
Properes accions: visites a Tocats pel Gospel, Grup Teatre salesianes, escoles 
de música i dansa, trobar persones impulsores del grup de teatre amateur.  
 
Persones que han participat a la reunió   
Jordi Sans de la Coral Xaragall 
Rosa Gómez, Rosa Sanchez i Oriol Serrano de teatre El Triangle 
Jaume Alcantara de Cia Interruptus i Cia La Matraca 
Toni Oller de l’assoc. Talia Olympia 
Enric Rodrigo membre del grup de teatre de l’Espai de la Gent Gran 
Julieta Duran, Pep Sala i Joan Tarrida equip impulsor i AVV    
 


