
PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

CULTURA 
 

Continuarem impulsant i millorant l’activitat cultural del municipi col·laborant amb les entitats, consolidant l’oferta de l’Ateneu, 
optimitzant l’ús dels espais culturals i planificant i diversificant la programació cultural per a tots els sectors i públics del municipi. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: IMPULSAR L’ACTIVITAT CULTURAL DE CELRÀ COM A FONT DE CREIXEMENT, IGUALTAT, PARTICIPACIÓ I COHESIÓ 
SOCIAL  

Objectiu específic 1.A: Donar suport a les iniciatives culturals d’entitats i ciutadans de municipi 

Actuacions concretes: 

a) Continuar col·laborant activament amb la Coordinadora de Festes per a l’organització de la Festa Major i la Festa Petita  

b) Continuar col·laborant activament amb totes les entitats del municipi i les activitats que organitzen a diferents nivells: subvencions, xerrades, cursos, 
material, infraestructura, etc. 

c) Garantir una oferta diversificada, intergeneracional i intercultural en els actes i festes del municipi 

d) Mantenir l’Àrea de Cultura oberta a les propostes de la ciutadania i de les entitats del municipi i incentivar-ne la participació 

e) Mantenir la transparència econòmica: publicar les dades econòmiques de les activitats i festes del municipi 

Objectiu específic 1.B: Consolidar i millorar l’oferta cultural del Teatre Ateneu i d'altres espais culturals 

Actuacions concretes: 

a) Continuar oferint i millorar la programació estable i de qualitat de l'Ateneu, combinant diferents disciplines artístiques (teatre, cinema, dansa, circ, 
música...) i propostes de diferents caires (amateurs, alternatives, comercials...) 

b) Esforçar-se perquè la programació municipal sigui atractiva per tots els públics i totes les franges d’edat, especialment per a infants i adolescents en 
períodes no lectius, i cercar la creació de nous públics 

c) Apostar per la programació de cantants, artistes i companyies joves i amateurs 

d) Impulsar la programació d’espectacles d’arreu dels Països Catalans per tal reforçar l'intercanvi i la relació entre els territoris de parla catalana  

e) Obrir el ventall a propostes artístiques que reflecteixin la diversitat cultural del poble 

f) Procurar programar activitats culturals a tots els barris del municipi 

 

OBJECTIU GENERAL 2: SITUAR CELRÀ COM UN DELS REFERENTS CULTURALS DE LA COMARCA  

Objectiu específic 2.A: Planificar i optimitzar l’ús dels espais culturals del municipi 

Actuacions concretes: 
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a) Impulsar un pla global de dinamització del Centre Cultural La Fàbrica  

b) Engegar un centre d’interpretació del complex de la fàbrica Pagans 

c) Elaborar el projecte d’ampliació de la Biblioteca Municipal, per tal de poder optar a subvencions del fons de biblioteques, ampliar personal, etc. 

d) Continuar donant suport a la Biblioteca, com a focus cultural del municipi, i a l’entitat Connexió Papyrus, i afavorir la realització d’activitats conjuntes 

e) Continuar impulsant l’Escola Municipal d’Art a través d’una programació anual de cursos diversificats i assequibles per a tothom  

f) Establir una programació estable d’exposicions de pintura, fotografia, escultura etc. a diferents espais del municipi 

g) Estudiar i, si escau, dinamitzar el possible ús cultural d’altres espais municipals dispersos 

Objectiu específic 2.B: Planificar la gestió de la cultura al municipi 

Actuacions concretes: 

a) Coordinar esforços amb altres municipis i esdeveniments artístics de les comarques gironines per accedir a nous circuits en totes les disciplines 
artístiques 

b) Col·laborar en la producció d’espectacles de companyies de teatre, dansa, música, etc. del municipi 

c) Establir vincles amb centres de creació artística nacionals i internacionals per facilitar intercanvis culturals 

d) Mantenir l’intercanvi cultural a tots els nivells amb el municipi agermanat d’Alenyà (el Rosselló, Catalunya Nord) 

e) Elaborar un catàleg d’artistes locals per donar a conèixer i promocionar persones i col·lectius del municipi que es dediquen a diferents disciplines 

f) Realitzar una enquesta sobre els cursos i tallers culturals oferts per l’Ajuntament per tal de prioritzar els àmbits amb més demanda 

Objectiu específic 2.C: Dur a terme projectes transversals amb altres àrees de l'ajuntament 

Actuacions concretes: 

a) Treballar amb els ajuntaments i les entitats dels pobles veïns i amb l'Àrea de Comunicació per tornar a publicar la revista La Llera del Ter 

b) Treballar conjuntament amb les àrees de Gent Gran i Patrimoni per recollir a través dels testimonis de la gent gran els sabers populars que s’estan 
perdent per manca de continuïtat 

 

 


