MEMÒRIA-RECULL ÀREA CULTURA 2015-2018

ACTIVITATS
 Dinamitzar, desenvolupar, promoure i programar projectes
culturals.
 Menció especial al concurs de prosa i poesia de Sant Jordi i el
lliurament de premis, el Piano de la Maria Canals al carrer, la Festa
del Segar, Nit de contes per adults, el Liceu a la Fresca, concurs de
fotografia de la Festa Major i Concert de Nadal.
 Programació d’exposicions.
 Donar suport a la publicació de llibres a escriptors i artistes locals
 Tenir cura i mantenir els espais culturals.
 Donar a conèixer als ciutadans el patrimoni del municipi

PROGRAMACIÓ DE TEATRE I MÚSICA
 Desenvolupar i potenciar totes aquelles iniciatives encaminades a
aconseguir més espectadors de les arts escèniques i musicals que en
definitiva contribueixen també a crear una societat més culta, més
participativa i més cohesionada.
 Continuació de la programació estable de teatre per adults dividida
en dos semestres amb el suport de la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya. Programa.cat.

 Programació del teatre a les escoles durant el curs escolar
d’Educació Infantil a Batxillerat.
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 Programació de Teatre i Literatura adreçat als alumnes de
Batxillerat a partir de les lectures obligatòries de la Selectivitat

 Col·laboració amb els tallers extraescolars de teatre de l’IES Ramon
Casas i Carbó.

 Col·laboració amb les entitats i associacions del municipi per la
realització de teatre amateur i espectacles de dansa i música.
 Col·laboració amb el teatre i festivals escolars de les diferents
escoles del municipi.

 Col·laboració amb els amics de la Música Clàssica en el programa
consolidat de les Nits Musicals de Santa Maria.

GESTIÓ SUBVENCIONS
 Sol·licitud, gestió i justificació subvencions del Programa.cat per
poder realitzar la Programació Estable de Teatre i Música.
 Sol·licitud, gestió i justificació subvenció de Anem al Teatre de la
Diputació de Barcelona per poder realitzar la Programació de Teatre
a les Escoles des de Educació Infantil fins a Batxillerat

BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Adequar els espais de la biblioteca per tal de crear ambients més
afavoridors per dinamitzar la lectura i l’escriptura dels usuaris i
ciutadans que vulguin fer ús.
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 Apropar la lectura cada mes als més petits amb les sessions de
l’hora del conte.
 Creació del taller de lectura fàcil per adults amb col·laboració amb
el Servei de Català. (una vegada al mes)
 Col·laboració amb el club de lectura de l’Associació Taller de les
Arts.
 Col·laboració amb el club de lectura juvenil de l’Associació Taller de
les Arts.
 Reunions cada dos mesos amb els coordinadors de la Xarxa de
biblioteques del Vallès Occidental.
 Col·laboracions amb les escoles i l’Escola de Música per tal de fer
arribar la biblioteca als més petits.
 La Biblioteca surt al carrer per la Fira de Sant Jordi i col·labora en el
Pati Lúdic amb la Regidoria d’Esports i a Fira Palau amb la Regidoria
de Comerç.

CREACIÓ NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

 Revisió i actualització del Programa funcional de 2006 juntament
amb el suport del Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona.
 Realització d’un procés de participació transversal amb els diferents
tècnics i tècniques de les àrees de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans per a poder definir les necessitats i serveis que ha
d’acollir la nova Biblioteca.
 Realització d’un Taller de Participació amb la ciutadania per a poder
definir el que serà l’Ànima de la Biblioteca.
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ENTITATS
 Donar tot tipus de suport a les entitats sigui econòmic, material i
assessorament per desenvolupar les seves activitats.
 Convocatòria pública anual de subvencions a projectes de les
entitats
 Cedir espais:







Teatre de la Vila
Sala Polivalent
Masia de Can Cortès
Castell de Plegamans
Masia de Can Falguera
Masia de Can Malla

 Consolidació i potenciació del Centre Cívic.
 Donar suport i col·laborar amb les entitats en les festes populars,
festes benèfiques, festes culturals, etc.
 Donar suport i col·laborar amb les entitats en actes culturals, com
conferències, xerrades, cinema, ballada de sardanes, etc
 Promoure reunions semestrals amb totes les entitats culturals.
 Promoure la difusió dels actes que realitzen les entitats mitjançant
l’agenda cultural.

SERVEI DE CATALÀ
 Cursos de català per adults gestionat pel Servei de Normalització
Lingüística de Sabadell.
 Potenciar el voluntariat per la llengua mitjançant tallers, caminades
i sortides culturals.
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GESTIÓ D’EQUIPAMENTS CULTURALS
 La gestió i seguiment del manteniment dels diferents equipaments
culturals:
 Casa de Cultura Masia de Can Cortès
 Centre Cívic
 Sala Polivalent
 Teatre de la Vila
 Can Malla
 Can Falguera
 Castell de Plegamans
 La gestió de la cessió de l’ús dels equipaments a les entitats locals
 La gestió i contractació de l’assistència tècnica externa per la
realització d’actes al Teatre de La Vila i Sala Polivalent.
 La gestió del manteniment de l’equipament tècnic del Teatre de La
Vila.
 La reposició i adquisició de l’equipament tècnic del Teatre de la Vila
i de l’equipament tècnic de carrer.

ALTRES REGIDORIES
 Col·laboració ens els diferents actes d’altres àrees, donant ja sigui
suport logístic i d’espai.






Nit de Reis (masia de Can Cortès)
Carnestoltes (sala polivalent)
Fira de Sant Jordi (tallers)
Mercat Medieval (Castell de Plegamans)
Festa de la Terra (espectacles)
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 Actes de Festa Major (masia de Can Cortès i sala
polivalent)
 Concursos de Música Jove (jardins masia Can Cortès i
sala polivalent)
 Revetlla de Cap d’Any (Sala Polivalent)

Palau-solità i Plegamans, 9 de maig de 2019
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