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Memòria Regidoria de Cultura 2014  
 
Un dels pilars fonamentals del pressupost municipal 2014 és la 

dinamització de la cultura local per a convertir la ciutat en un referent cultural a 
les nostres comarques. Les diferents expressions artístiques es veuen 
representades en aquest pressupost municipal (arts plàstiques, arts 
escèniques, música, ...) que preveu emprar i mantindre els diferents espais 
culturals de la ciutat. També és un pressupost que vol aprofundir en la 
necessitat de posar en valor els elements diferencials que ens distingueixen i 
en aquesta línia preveu intervencions que ajuden a desenvolupar projectes 
vinculats al patrimoni industrial, no sols amb  la intenció de disposar d’un futur 
museu de la industrialització, sinó incorporar itineraris urbans que expliquen els 
nostres orígens. La ciutat i totes les seues expressions culturals i socials estan 
vinculades al nostre desenvolupament industrial. 

 
Les diferents accions que es preveuen es podrien resumir: 

 
• Dinamització dels espais culturals de la ciutat amb programació 

estable en el Teatre Calderón, en el Teatre Principal amb la 
incorporació de l’escola municipal de teatre, a la Casa de Cultura, a la 
Capella de l’antic asil, ... 

 
•  Col·laboracions amb entitats com el Casal Ovidi Montllor, club d’Amics 

de la Unesco, CAEHA, ... 
 

• Consolidació dels cicles d’exposicions a diferents espais: Àgora, Llotja 
Sant Jordi, Casal Ovidi Montllor, Casa Cultura, Unesco. 

 
• Organització de la XXIV Mostra de Teatre d’Alcoi. 

 
• Presència en totes les fires d’arts escèniques i participació en les 

diferents xarxes, tant en l’àmbit de l’Estat com en l’àmbit autonòmic. 
 

• Premi de teatre Ciutat d’Alcoi. 
 

• Atenció a les demandes de les entitats musicals de la ciutat: Bandes 
de música, de dolçainers i tabaleters, Orquestra Simfònica Alcoiana,   

 
• Col·laboració activa amb la programació i necessitats tècniques 

d’Amics de la Música. 
 

• Col·laboració amb el 25 aniversari del Grup de danses Sant Jordi. 
 

• Creació de dos noves línies de col·laboració amb l’associació cultural 
La Nave de Max i l’Associació Fotogràfica Alcoiana. 
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• Increment de la partida destinada a les celebracions de Santa Cecília. 

 
• Participació en l’edició de la banda sonora “Reis d’Orient”. 

 
• Coordinació dels concerts de les quatre bandes de música, tant en els 

del cicle dels moros i cristians com en els concerts especials. 
 

• Consolidació del foment dels temes de memòria històrica, tant 
participant amb les demandes de diferents entitats locals (CAEHA, 
Unesco, ...) com en producció pròpia (hospital sueco-noruec, 75 
aniversari de la guerra civil, ...). Es preveuen xerrades, visites guiades, 
exposicions i edició de llibres.   

 
• Aprofundir en la conservació de diferents elements del nostre patrimoni 

històric: Castell de Barxell, ampliació del catàleg de ben immobles a 
protegir, reforma dels xalets de la Font Roja, caves de neu, refugis de 
la guerra civil, etc . 

 
• S’incorporen partides per iniciar el procés de la creació d’un museu de 

la industrialització a la nostra ciutat. Aquesta iniciativa seria viable 
mitjançant recursos externs, com de la comunitat europea. Entre els 
llocs possibles que poden facilitar la seua viabilitat cal destacar la 
fundició de Rodes atenent la seua ubicació integrada al casc urbà, els 
diferents equipaments que l’envolten (àrea comercial, zones verdes, 
...) i la titularitat de la propietat, tota municipal. 

 
• Creació d’un nou instrument municipal de gestió, l’Agència de 

Patrimoni Industrial, que vetllarà per la transversalitat de les actuacions   
 

• Manteniment dels edificis públics com del 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 de la lectura i presentació de llibres, incloent-hi 
la celebració del Dia del Llibre i la publicació anual commemorativa. 

 
• Coordinació dels diferents espais culturals amb la intenció d’evitar 

duplicitats d’activitat. 
 

• Participació en la comissió de cultura de la Mancomunitat. 
 

• Inversions en mobiliari i millores d’accessibilitat a la Casa de Cultura. 
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• Partides de manteniment del Teatre Principal, del Teatre Calderón, de 

la Capella, i de la Casa de Cultura. 
 

• Coordinació i organització del 9 d’octubre. 
 

• Planificació de la programació cultural d’estiu.    
 

• Activitats de promoció del Nadal Alcoià per estimular la declaració de 
Patrimoni de la Humanitat. 

 
• Participació en la difusió de la unitat didàctica del Molinar preparada 

pel Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana. 
 

• Intervenció per a la millora de l’accessibilitat a les pintures de La Sarga 
i programació dels dies de portes obertes. 

 
• Publicació de la revista del Museu Arqueològic. 

 
Col·laboració en els diferents projectes d’investigació arqueològica: El Salt, 
Cabeso de Mariola, i Polop. 
 


