IX CONSELL XTAC
Diumenge 6 d’octubre de 2019
Saló Rosa de la Lliga de Capellades
ASSISTENTS
Hi van assistir 39 persones de 22 ateneus:
Centre Moral Arenys de Munt, Círcol de Badalona, Centre Moral de Gràcia,
Lluïsos d’Horta, Centre de Sants, Centre Sant Vicenç de Sarrià, Casino de
Calaf, Lliga de Capellades, Casal de Castellbisbal, Cate de Figueres, Cau
Ametlla de Merola, Casal de Llavaneres, Sant Jaume de Premià de Dalt,
Casino de Sant Andreu de la Barca, Ateneu Santfeliuenc, Coro de Sentmenat,
Casino Prado de Sitges, La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada, Amics de les
arts de Terrassa, Ateneu Torrellenc, Casal de Vila-rodona i Casal de Vilafranca.
NO ASSISTENTS
Els ateneus no assistents són els següents:
Casino Aliança del Poble Nou, Casino de Caldes, Orfeó Lleidatà, Avenç
d’Esplugues, Societat Unió Gandesana, Foment Molins de Rei, Germandat de
Reus i Ateneu Centre Democràtic Caldes de Montbui.

Es dona una carpeta a cada entitat assistent amb la informació dels temes a
tractar.

1. BENVINGUDA
S’inicia la reunió amb unes paraules del President la Lliga de Capellades, Pep
Vallès i seguidament del President Federació d’Ateneus, Pep Morella.

2. APROVACIÓ ACTA
S’aprova l’acta del VIII Consell de la XTAC

3. INFORMACIONS GENERALS
ALTES I BAIXES
S’informa que el Cercle Bredenc (Breda) i el Patronat de la Passió
d’Esparreguera es donen de baixa per incompliment de programar la producció
nacional.
S’informa que es dona d’alta el Casal de Llavaneres. En Joan Devesa, en
representació de l’entitat, fa una breu presentació.
Es recorda als assistents que també pot ser motiu de baixa la falta a dos
consells consecutius.
WEB
Es recorda el funcionament de la Web XTAC. Diversos ateneus fan constar
diverses dificultats que es faran saber a l’empresa informàtica per anar
millorant l’eina.
Es recorda als ateneus que quan detectin alguna incidència que ho facin saber
a la coordinadora de la XTAC per poder-ho comunicar el més aviat possible.
AGENDA PASTORETS
S’informa que a mitjans de desembre es publicarà al diari El Punt Avui una
agenda dels pastorets dels ateneus. Properament es farà arribar als ateneus
una fitxa per aquells que vulguin que el seu espectacle surti a aquesta agenda.
CARTELLERA DIGITAL
S’informa a les entitats que força ateneus ja s’han interessat per la cartellera
digital, però que encara en falten. Per aquelles que ho vulguin tenir tenen
temps fins a finals d’octubre per sol·licitar-ho.

4. ACTIVITATS XTAC
DIES MUNDIALS
Davant la poca participació d’ateneus en les celebracions del dia mundial del
teatre i de la música es debat la idoneïtat de celebrar-ho i com fer-ho.
El Consell acorda que la XTAC celebrarà els dia mundial de dues maneres:
a) Acte de celebració conjunta en un ateneu amfitrió, com fins ara, amb la
participació d’una actuació professional i una d’amateur.

b) Durant la setmana del dia mundial cada Ateneu XTAC decideix de quina
manera s’adhereix a l’acte de celebració i/o reivindicació. Les activitats
que cada ateneu organitzi les notificarà a la XTAC per tal de poder fer
difusió conjunta de totes les celebracions. Es poden fer assajos de
portes obertes, actuacions de grups amateurs, etc.
Es llegirà el manifest
El dia mundial del teatre se celebrarà el 27 de març de 2020 al Casino Prado
Suburense de Sitges.
El dia mundial de la dansa se celebrarà el 29 d’abril de 2020 a la Verbena de
Sant Joan de Vilatorrada.
El dia mundial de la música se celebrarà el 21 de juny de 2020 al Casal Cultural
i Recreatiu de Castellbisbal.
X CONSELL XTAC
S’acorda celebrar el proper consell XTAC al Casal de Vila-rodona, el proper 9
de maig de 2020, a les 10.30 hores.
RESIDÈNCIES
S’acorda convocar les residències artístiques als ateneus per a l’any 2020.
Però es proposa introduir algun canvi a les bases, substituint “teatre” per
“espectacles” per tal de facilitar que també s’hi presentin les altres disciplines.
Es recorda al ateneus la importància de difondre la convocatòria a l’entorn de
proximitat de cada entitat.

5. PRODUCCIÓ PRÒPIA
PRODUCCIÓ 2019/2020
Es lliura un llistat provisional de les dates contractades de la producció “Una
altra estrena” dels ateneus de la XTAC. Es recorda als ateneus que encara no
ho han sol·licitat data que ho han de fer el més aviat possible per poder tancar
la gira. Actualment hi ha 17 dates concretades. Es recorda que el calendari es
pot consultar a la web i la reserva també es pot fer a través de la web.
Es recorda que l’ateneu ha de oferir fins a 10 invitacions per la companyia.
Lluïsos d’Horta planteja la possibilitat de no programar la producció, ja que van

fer la pre-estrena i per tant el públic potencial ja ha vist l’espectacle. Davant
d’aquesta petició s’acorda:
a) En cas que la companyia que faci la producció utilitzi l’espai d’un ateneu
per fer assaigs, aquesta haurà d’acordar amb l’ateneu les condicions
d’aquesta utilització i si cal assumir-ne els costos que se’n derivin.
b) En aquest cas l’ateneu haurà d’aplicar els preus de “soci” a la
companyia.
c) La pre-estrena ha de ser amb una sessió de màxim 50 persones,
seleccionades i mai un espectacle obert al públic.
d) L’Ateneu que assumeixi la pre-estrena haurà de programar l’espectacle
en una sessió ordinària com tots els ateneus XTAC pagar el mateix preu.
e) Excepcionalment s’acorda que els Lluïsos d’Horta no han de programar
“una altra estrena” ja que la seva pre-estrena no es va fer en aquestes
condicions.
PRODUCCIÓ 2020-2021
Es presenta la proposta de la Plataforma Blanc i Negre i s’acorda que es farà
arribar el material als programadors (s’adjunta dossier i material).
El Consell demana buscar una proposta més còmica. Queda pendent aquest
tema però es recorda que caldrà resoldre-ho abans de finals d’any.

6. PROGRAMACIÓ COORDINADA
AJUT ECONÒMIC 2019/2020
Per tal de facilitar més la programació coordinada, la FAC posa a disposició
dels ateneus XTAC una ajuda de 250€ per la contractació d’un primer
espectacle de la llista d’espectacles proposats a la programació coordinada.
En el cas que un ateneu contractés un segon espectacle d’aquesta llista, tindria
una ajuda addicional de 250€ més.
CONTRACTACIÓ ESPECTACLES DE LA PROGRAMACIÓ COORDINADA
Seguidament els programadors assistents al consell comuniquen quins
espectacles els interessa contractar i així poder rebaixar els preus de les
contractacions.
Finalment es proposen, entre tots els ateneus, més de 50 contractacions.
Caldrà, però, que cada ateneu es comuniqui amb la coordinadora de la XTAC
per acordar la data de cada espectacle i esperar la confirmació de reserva per

part de la companyia.
Els Ateneus que no van assistir al consell han de decidir quina actuació els
interessa, això pot ajudar a baixar més el preu.
Les propostes van ser:
Ciutat llunyana (preu resultant: més de 13 bolos: 750€ més IVA)
Aquest espectacle és el que fa la RESIDÈNCIA XTAC, S’estrena el 15 de març
de 2020 a Lluïsos d’Horta
Ateneus interessats:
Casal de Vila Rodona
Casino de Calaf
Cate de Figueres
Centre M Arenys de Munt
Casal de Vilafranca
Amics de les arts de Terrassa
Centre C de Sants
Casal de Castellbisbal
Casal de Llavaneres
Centre St. Jaume de Premia de Dalt
Cori de Sentmenat
Ateneu Torrellenc
Centre Moral de Gràcia
Circol de Badalona?
Ama-teurs (fins a 9 bolos, 900€, fins a 14 bolos 750€, mes de 14, 700€)
Ateneus interessats
Coro de Sentmenat
Casino Prado Sitges
Lliga de Capellades
Casino de Calaf
Verbena Sant Joan de Vilatorrada
Ateneu Torrellenc
Sant Jaume de Premia de Dalt
Casal de Llavaneres?
Cate de Figueres?
Circus (fins a 10 bolos, 700€, més de 10 bolos 650€)
Ateneus interessats:
Centre M Arenys de Munt

Lluïsos d'Horta
Centre Sant Jaume de Premià de Dalt
Cate de Figueres
Casino de Calaf
Casal de Vilafranca
Lliga de Capellades
Centre de Sants
Ateneu Torrellenc
Verbena Sant Joan de Vilatorrada?
Jardí (més de 5 bolos, 450€)
Ateneus interessats
Círcol de Badalona
Centre C de Sants
Verbena Sant Joan de Vilatorrada
Casal de Vilafranca
Ateneu Torrellenc
Teatre de Sarrià
Casal de Vilarodona?
La Mary i la Sempere
Ateneus interessats:
Casal de Llavaneres 20 octubre (preu diferent)
Casal de Castellbisbal
Casino Samnt Andreu de la Barca
Casino de Calaf
Casal de vIlarodona
Coro de Sentmenat
Verbena Sant Joan de Vilatorrada
Amics de les Arts de Terrassa?
Per altra banda hi ha 5 ateneus interessats en l’espectacle Vida de peix i
caldrà negociar el preu definitiu.
Es tracta de Centre M Arenys de Munt, Centre de Gràcia, Sant Jaume de
Premià, Coro de Sentmenat, a més del Casino de Calaf i Ateneu Torrellenc que
poden utilitzar el PROGRAMA.CAT.

10. PRECS I PREGUNTES
S’informa que properament es convocarà als ateneus a unes sessions de

formació sobre augment de públics. Una formació que es podrà fer gràcies a
una subvenció del departament de Cultura de la Generalitat.
S’acaba la reunió del consell agraint a tots els assistents la seva col·laboració i
participació i l’entitat acollidora ofereix unes pastes i cava com a cloenda de la
reunió.
Tot seguit, molts dels assistents, gaudiran de l’estrena de “Una altra estrena”.

