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II. PROGRAMA. A) POLITIC1\: AODlCJO O'UN GUIO-APARTAT FRNT
REFERENCIA A LA CUL'fURA f CREACIO D'UN INSTITUT DE ClJI ,TURA

CO MliNAL
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Creiem que una poHtica cu1lural de progres de Ia Parroqnia-Ciutat es defensar-Ia com un
dels principals actins del desenvolupament i de 1a prqjecci6 de Ia mateixa, i aixo
solmnent ho podem aconseguir a traves d'nna briI1anl gestio dels eqnipmnents i serveis
culturais cOl11unaIs,i promovent i facilitant I' emergencia i consolidaci6 de les I11llltiples
plataformes i projectes cultnrals rl'iniciativa privada que sorgeixin ai S1 de Ia Pmn'lqllia-
Ciutat.
Aquest objecliu primordial es centra ria en In creaci6 d'nn "InslHut de Cnltum Comunal"
que ullifiques en ell mateix lots els diversos ens culturals de:;envolupats en els liltims
temps: Tallers, Escoles cl'mt 0 de l1l1sicn,Tealre i qualsevol altre component cultural, i
que es concretes en els segUents objectius especifics:

a) Consolidar la cult11ra com estnrtegia basica del desenvolupament de In
PatToqulu-Ciulat.

b) Afavoriment que Ia Parroquia-Ciutal es convertis en Factoria de proclucci() de
(;ontinguts clllturals, apostanl cJarament pel Teatre, la mllsica, la pint Ira, la
dansa, etc.

c) Afavoriment de les aetivitats de enlturn popular i tradicional, aix! com de les
diferents associacions culturals de cada Panoquia-Ciutat conh-a qnalsevol nItre
tipus de cu1tllra elitista 0 de classe.

d) Millorar la g sti6 de 1'actual xarxa d'equipaments.
e) Incentivar la dimensi6 educativa de la Cultura.
f) Facihtar I'incorporaci6 de1s sectors culturals als lluxos de l'era digitlli.
g) Articular estrategies comunals en el terreny de la cultura.
11) Contribuir a la preparac16 i realitzaci6 de les Sales d' Actes dels Comuns en

autentics Forums de Convidats per generar opini6 i debat sohre temes diversos.
i) General' politiques d';nterculturalitat amb d'altres mllllicipis d'arrell del m6n

fomentant que joves talents del pais (i no tant joves) pugllin particil)(lr en
pl"ogrames d'intercallvi.

P"r tot ai.-o diem que:
Dins del punt II: Programa, plimer apmtat: Contingut essencial i, dins de a) polHica:
Afegir 1111nOli gui6-concepte anomenat "Cultural> i que lingui en compte la crecwi6 d'nn
"Jnstitut de Cnltura COl dnal" segons las Hnies i ohjectills esmenats.
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And0l6~ "elii',!.,als vint~i-l1n dies del mes dejnny de I'any dos mill'no:s.
IV Qungres. Extraordinari.
\llnpany CarIes Jimenez Ivlonfort.
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