ATENEUSxCULTURA 2020
Tallers de cultura popular als ateneus

La Federació d’Ateneus de Catalunya us proposa ATENEUSxCULTURA, un cicle de tallers que té com
a objectiu apropar diverses expressions artístiques de cultura popular als ateneus de la ciutat de
Barcelona. Els tallers es programaran entre els mesos de setembre a desembre de 2020 i no tindran
cap cost per a les entitats que hi participin.
Enguany us oferim 2 tipus de tallers:
1. TALLER DE PESSEBRISME
6 sessions de 2,30h (tardes)
Només es podrà oferir aquest taller a 4 entitats.
Amb la col·laboració de l’artista plàstic Agustí
Garcia, membre de la junta directiva de
l’Associació de Pessebristes de Barcelona,
crearem i aprendrem a utilitzar diferents
tècniques i materials per tal d’elaborar el
pessebre de la nostra entitat.

2. TALLER DE CONSTRUCCIÓ D’UN CAPGRÒS
12 sessions de 2 hores (matins o tardes)
Només es podrà oferir aquest taller a 3 entitats.
Amb la col·laboració d’Alexandre Jodar,
artesà del Taller Mussol, dissenyarem i
crearem el capgròs de la nostra entitat a
base d’estructures en filferro i modelatge de
paper.

CONDICIONS PER PARTICIPAR-HI







Els tallers hauran de tenir entre 5 i 8 persones participants (a partir de 16 anys)
Els tallers inclouen tot el material necessari i l’entitat només ha de facilitar l’espai necessari per
treballar-hi.
Els tallers s’executaran sempre seguint les indicacions que fixin les autoritats sanitàries per
permetre desenvolupar-la de manera segura.
Els horaris i dies dels tallers seran acordats individualment amb cada entitat participant.
L’entitat participant farà un reportatge fotogràfic de tot el procés portat a terme al taller que farà
arribar a la FAC quan aquest finalitzi.
L’entitat beneficiària serà responsable de donar publicitat del taller a través dels seus canals de
comunicació habituals, i fer les inscripcions corresponents. En aquesta comunicació es farà constar
que l’activitat està impulsada per la FAC amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona i la
col·laboració de les entitats corresponents en cada cas.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions a aquest programa seran fetes per rigorós ordre de sol·licitud. El període de sol·licitud
d’inscripció és de l’1 al 20 de juliol de 2020. Cal inscriure’s a
https://enquestes.ateneus.cat/eq/tallers_cultura_popular_2020

