FUNCIONAMENT DE LA XTAC / 2022
DEFINICIÓ
Amb l’afany de donar suport a la gestió dels teatres que tenen les entitats federades, la Federació d’Ateneus
de Catalunya crea la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC) com a servei específic dins el
catàleg de serveis de la FAC.
Al ser un servei específic i estratègic per la FAC, tots els ateneus que gaudeixin d’aquest servei, formaran
part del Consell XTAC amb l’objectiu de valorar i fer propostes sobre el seu funcionament.
COST DEL SERVEI
El servei de la XTAC tindrà un cost de 125€ anuals per entitat.
ACCIONS I AVANTATGES
 Impulsar la programació coordinada dels espais teatrals amb l’objectiu d’impulsar una contractació
conjunta.
 Disposar d’un catàleg d’espectacles i garantir la qualitat, estabilitat i diversitat de les propostes.
 Ajudar a les entitats a millorar els sistemes de gestió del teatre.
 Fer anualment una enquesta de satisfacció als ateneus beneficiaris.
 Fer una enquesta a l’ateneu abans que vulgui utilitzar el servei per saber les mancances i
necessitats que té.
 Disposar d’un espai de diàleg i intercanvi d’opinions entre els ateneus participants.
 Potenciar la formació específica entre els programadors dels ateneus.
 Potenciar la creació de nous públics.
 Cercar col·laboracions amb altres xarxes i circuits culturals.
 Fer més visible els teatres dels ateneus.
 Disposar d’un tècnic/a per a consultes sobre la programació, experiències artístiques, etc.
 Rebre informació sobre cursos, jornades i formacions que s’organitzin des de la FAC o bé des de
qualsevol altre entitat o administració.
 Accés a la informació privada del web de la XTAC. Restringit per al públic en general.
 Difusió de les activitats i programacions dels teatres.
 Tenir veu i vot en totes les decisions que se sotmetin a aprovació en el consell de la XTAC.
 Poder accedir a ajudes i subvencions específiques per a la programació d’espectacles.
REQUISITS I COMPROMISOS
 Ser soci de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) i estar al corrent de pagament.
 Abonar la quota XTAC.
 Disposar de teatre i de programació regular (interna o externa).











Tenir voluntat de treballar en Xarxa.
Programar, com a mínim, un espectacle anualment dels proposats per la XTAC.
Programar la producció de la FAC.
Formalitzar la inscripció a través de formulari omplint la informació requerida
Nomenar un interlocutora, preferiblement el responsable de la programació del teatre. Aquesta
persona es compromet a transmetre a la junta directiva de l’entitat que representa, tota la informació
relacionada amb la XTAC.
Facilitar la informació sobre el teatre, ocupacions, programació, etcètera, que es demani des de la
FAC, per tal de confeccionar memòries i informes sobre els teatres que pertanyen a la XTAC
Informar a la FAC dels espectacles, avantatges i serveis que es contracten a les empreses i
companyies que estan al catàleg i en conveni.
Compromís d’assistència a totes les reunions i trobades del Consell de la XTAC.
Aportar informació, en la mesura del que sigui possible, sobre artistes, grups, espectacles o concerts
que puguin ser d’interès per la resta de programadors.

EL CONSELL XTAC
 Es crea el consell de la XTAC format per totes les entitats adherides a la XTAC.
 Les seves funcions són:
 Proposar iniciatives per a la millora del funcionament i explotació dels teatres que formen part
de la XTAC.
 Participar en els espais de diàleg que es creien per debatre temes que es determinin.
 Creació de grups de treball per les funcions i accions que es determinin.
 Elecció dels membres de la comissió XTAC.
LA COMISSIÓ XTAC
 Es crea una comissió de la XTAC.
 La comissió estarà formada per:
 2 components de la junta directiva de la FAC.
 4 representants dels ateneus adherits.
 La comissió es reunirà, com a mínim, un cop al trimestre.
 Les seves funcions són:
 Elaboració d’un pla de formació per als programadors dels teatres, segons les necessitats.
 Coordinar els projectes de la XTAC entre les celebracions dels consells.
 Executar les propostes fetes des del consell.

