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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE CULTURA 
 

 

ESPAIS CULTURALS 
 
Un dels primers criteris aplicats en la confecció del pressupost de 2013 és la 
dinamització dels espais culturals de la ciutat:  
 

� Consolidació de la programació del Teatre Calderón des del 
departament de cultura. 

� El nou concurs del Teatre Principal que incorporarà una escola municipal 
de teatre 

� L’organització de diverses dinàmiques en la Casa de Cultura: 
exposicions diverses i celebració del 30è aniversari. 

La organització d’exposicions contempla algunes novetats concretes: 
 

� Exposició en memòria de Raül Botella en l’Àgora. 

� Exposició de l’hospital suec-noruec a càrrec de Toni Miró.   

� Activitats conjuntes en diversos espais de la ciutat: Unesco, Casal Ovidi 
Montllor, A VV Zona Nord, etc. amb la intenció d’apropar-se als barris. 

� Exposició de la constitució de 1812 “La Pepa” a la capella de l’antic Asil. 

 
TEATRE 
 
Menció especial mereix un canvi en l’organització de la Mostra de Teatre, 
tornant a les dades habituals de finals de maig que permeten la programació de 
la següent temporada. 
 
I també cal ressenyar algunes accions concretes: 
 

� Premi teatre Ciutat d’Alcoi. 

� Celebració del dia mundial del teatre amb un homenatge a Alejandro 
Soler. 

� Producció pròpia de “l’Homenatge a T” a càrrec de La Dependent. 

� Escola Municipal de Teatre. 
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� Solució a les necessitats d’espais d’assaig per a les companyies 
amateurs. Bolos Teatre, Teatre Circ, etc.  

 
MÚSICA 
 
Sens dubte és un dels pilars fonamentals en la programació i recolzament del 
departament de cultura. Cal atendre les necessitats de les entitats musicals de 
la ciutat: bandes de música, de dolçainers i tabaleters, Orquestra Simfònica 
Alcoiana, etc. 
 
A destacar: 
 

� Increment de la partida destinada a les celebracions de Santa Cecília. 

� Recolzament a la celebració del 30é Aniversari d’Amics de la Música. 

� Edició banda sonora “Reis d’Orient”. 

� Coordinació dels concerts de les quatre bandes de música, tants els del 
cicle fester com els especials.  

 
PATRIMONI HISTÒRIC 
 
En primer lloc cal destacar la intenció de la regidoria de fomentar els temes de 
memòria històrica oblidats tradicionalment per la corporació municipal: 
 

� Difusió de l’exposició suec-noruec, tant la històrica com la nova pictòrica 
de Toni Miró: està treballant-se per exposar-les a València, Guernika, 
Barcelona, Lleida i Madrid entre d’altres.  

� Difusió de la xarxa de refugis i visites que ajuden en la sensibilització de 
la seua futura restauració, com per exemple el museu del carrer Santo 
Tomàs. 

� Definir una intervenció municipal per a recuperar els habitatges dels 
obrers, en record de les seues dolentes condicions de vida.  

I també a mena de resum algunes qüestions que marquen la voluntat del 
govern municipal: 
 

� Castell de Barxell. 

� Catàleg de bens a protegir. 

� Xalets de la Font Roja. 
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� Mas de Tetuán, cava Coloma, etc. 

� Patrimoni industrial: Molinar, museu de la industrialització, laboratoris de 
l’edifici del Viaducte, etc. 

 
XARXA DE BIBLIOTEQUES I ARXIU 

Pel que fa al pressupost que s’hi destina, dins les possibilitats generals, atén 
bàsicament: 

 

• Manteniment dels edificis d’ús públic fora del Centre Cultural, així com el 
manteniment ordinari i tecnològic de l’Arxiu i de les Biblioteques. 

• Adquisició de llibres, publicacions periòdiques i altres materials per al 
fons general. 

• Activitats de promoció lectora i cultural relacionada amb les lletres, 
incloent-hi la celebració del Dia del Llibre i la publicació anual 
commemorativa. 

 
DIVERSOS 
 

� Coordinació dels diferents espais culturals amb la finalitat d’evitar 
duplicitats d’activitats. 

� Elaboració d’una agenda cultural de la ciutat. 

� Participació en la comissió de cultura de la Mancomunitat. 

� Inversions en mobiliari i millores d’accessibilitat a la Casa de Cultura. 

� Partides de manteniment del Teatre Principal i Teatre Calderón. 

� Concentració de l’organització del 9 d’octubre. 


