Millora de la xarxa d’infraestructures culturals
L’Àrea de Cultura es responsable de desenvolupar el pla d’equipaments culturals que té com a
objectiu principal la conservació, manteniment i millora de la important xarxa d’equipaments
mobles i immobles que compta el municipi de Torroella de Montgrí a nivell cultural.
Projectes concrets:
• Millores al Cinema Montgrí
• Adquisició de nous equipaments d’infraestructura per a la organització d’activitats
culturals: escenaris, taules, cadires, equips de só, etc.
Pla de comunicació dels projectes culturals
Els projectes culturals que porta a terme l’Ajuntament han de comptar amb un pla de
comunicació que permeti a la població el coneixement i la participació en els mateixos. La
ciutadania té el dret de conèixer de manera puntual i continuada quins són els projectes i
activitats que es treballen.
Projecte concret:
• Edició mensual de l’agenda d’activitats
Estimulació de la creació cultural
La creació cultural a partir de tres línies d’actuació: tallers a nivell bàsic, formació a nivell més
especialitzat, facilitar que els creadors puguin mostrar la seva obra.
Projectes concrets:
• Aula d’arts plàstiques
• Programació expositiva a la Capella de Sant Antoni
Promoció de la cultura tradicional i popular del municipi
Els costums, la tradició, la memòria, formen part del patrimoni inesborrable d’un poble. L’Àrea
de Cultura, juntament amb entitats locals, collabora en la preservació de tota aquesta riquesa
que té Torroella, a més d’actualitzar i generar nous signes d’identitat collectiva.
Projectes concrets:
• Manteniment i millora de l’imaginari local
• Recuperació de la memòria oral dels masos
La cultura a l’abast del conjunt de la ciutadania
L’Àrea de Cultura aspira a arribar als diferents grups d’edat, les diferents inquietuds i les
múltiples sensibilitats.
Projecte concret:
• Excursions culturals

Enfortiment del teixit sociocultural
El suport per a l’enfortiment del teixit sociocultural és un element substancial de l’Àrea de
Cultura, Joventut i Festes. A nivell d’associacionisme informal, cal que la gent surti de casa i
participi en les diferents propostes, amb el ferm propòsit d’avançar en la vertebració del
municipi, l’augment de l’autoestima i la millora de la qualitat de vida dels veïns. A nivell
d’associacionisme formal, forma part del treball de l’àrea, el suport a les entitats existents i la
promoció de l’aparició de noves.
Projectes concrets:
• Participació del teixit associatiu en els diferents projectes (programació de teatre,
programació de la Capella de Sant Antoni, organització de les festes del municipi, etc.)
• Posada en funcionament de la convocatòria de subvencions a entitats culturals
• Creació i manteniment del registre local d’entitats
Les festes, moments únics per a la cultura
La festa és un moment únic per treballar tots els programes de l’àrea: permet la trobada de la
ciutadania, reforça la identitat local i l’autoestima i millora la qualitat de vida dels veins. La festa
és un camp d’actuació perfectament vàlid per a la política cultural local, de manera que la
planificació de les festes locals es fa tenint present criteris com la potenciació del carrer, la
sensibilitat pels diferents públics segons edats, interessos i sensibilitats, i la recuperació i
manteniment dels elements autòctons.
Projectes concrets:
Festes organitzades per l’Ajuntament:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reis
Carnaval
Sant Jordi
Sant Joan
Festa Major
Aplec de la sardana
Onze de setembre
Fira de Sant Andreu
Festa de l’Home dels Nassos
Agermanament amb el poble de Torrelles

Festes organizades per entitats i ciutadania:
•
•
•
•
•
•

Festa del Recer
Festa de l’Hospitalitat de Lourdes
Festa de l’Ovellaria i Sobrestany
Festa dels Barris de Fora Portal
Festa de la Llevantina
Festa de Montgó

•
•
•
•

Festa de la Peña San Marcos
Festa dels masos
Festa de l’Hospital
Aplec de Santa Caterina

Programació cultural equilibrada: música, teatre, exposicions, propostes formatives
...
L’àrea treballa per oferir una programació equilibrada al conjunt de la població amb l’ambició
d’oferir un espai per a la reflexió i despertar l’esperit crític.
Projectes concrets:
•
•
•

Programació de música i teatre
Campanya de Teatre a les Escoles
Programació expositiva a la Capella de Sant Antoni

Treball transversal amb altres àrees municipals
L’Àrea de Cultura, Joventut i Festes manté una collaboració constant amb les diferents àrees
municipals per a l’assoliment d’objectius i programes d’interés estratègic per al municipi.
Projectes concrets:
•
•
•

Fira de Sant Andreu
Mediterrània Mar Oberta
Pla Local d’Acollida i Convivència

