MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DE CULTURA 2017
MANTENIMENT ORDINARI EDIFICI CENTRE CULTURAL
L’edifici i instal·lacions del Centre Cultural pateixen un desgast atribuïble
tant a la suma d’anys de funcionament -des de 1983-, com a
l’obsolescència de determinats elements tècnics i la utilització intensiva
d’algunes de les seues dependències i equipaments. L’augment que es
proposa és un mínim per a evitar deterioraments i mantenir les
instal·lacions en servei.
MANTENIMENT LLOTJA DE SANT JORDI
L’ús intensiu de la Llotja Sant Jordi com a Sala d’Exposicions Municipal,
exigeix un manteniment més estricte dels elements de seguretat i
accessibilitat, tant per als materials expositius com per al públic. Així, les
avaries successives de la porta elevatòria principal, aconsellen una
reparació que garantisca el seu estat operatiu.
ACTIVITATS CENTRE CULTURAL
El Centre Cultural és l’espai de disponibilitat permanent per a les activitats
promogudes per les entitats i associacions locals o foranes però d’interès
per a la nostra ciutat, en matèria literària, històric-patrimonial o
paleogràfica, escènica, musical, divulgativa, pedagògica o d’interès social
d’ampli espectre. A més de la permanent obertura al públic amb
l’activitat expositiva de temporada i altres exhibicions de diversa índole,
s’hi fan activitats culturals professionals –amb un catxet i/o fórmules de
taquilla pactades amb l’artista- i, més encara, activitats no-professionals.
Amb tot això, al llarg de l’any són més d’un centenar que s’hi ofereixen al
Saló d’Actes, sempre sense cap contraprestació econòmica per part de

l’artista, institució o entitat cívica que la convoca, si no és aquella mínima
que li suposa la mateixa iniciativa de mode primigeni i que, moltes
vegades, es veu compensada per algun ingrés d’aportació de taquilla
cedida, quan no per l’assumpció de despeses per part de la institució
municipal. L’activitat creixent comporta, a més, algunes despeses fixes de
difusió, programes i cartelleres, subministrament de materials o lloguers
d’elements d’il·luminació, so, projecció, instruments musicals o drets
d’exhibició i d’autor. L’augment que es proposa per a 2017 té la intenció
de mantenir, sense minva apreciable, aquest nivell d’atenció, activitat i
servei públic.
ACTIVITAT ANY JOAN VALLS I JORDÀ
La figura del nostre poeta arriba enguany a la fita del seu centenari del
naixement, cosa que mereix l’organització d’activitats per a la difusió i
valoració cívica i cultural de la seua aportació poètica i cívica. El programa
d’activitats es nodrirà, a més, de les col·laboracions d’artistes i agents de
la Cultura per tal de sumar el factor de la participació a l’efemèride.
MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
La ciutat d’Alcoi alberga i promou la celebració anual de la Fira Escènica
professional valenciana. Aquest esdeveniment, de llarga i complida
trajectòria –enguany arribarà a la XXVII edició- constitueix una plataforma
de promoció valuosa de la qual se’n beneficia, globalment, la societat
alcoiana i el seu teixit creatiu i socio-cultural. Les aportacions d’altres
institucions, sempre volàtils en temps d’economia insegura, obliguen a
una previsió pròpia mínimament dimensionada a la proporció del
pressupost total, la qual cosa permet la continuïtat, any rere any, de la
convocatòria, amb un pressupost global que voreja els 200.000 euros.

ACTIVITATS/DESPESES DIVERSES C.A.D.A.
Aquesta xifra es proposa per a propiciar en 2017 la recuperació i
funcionament d’aquest centre emblemàtic, en allò que pertoca a la
participació municipal.
MANT. ORDINARI/NETEJA/VARIS TEATRE CALDERÓN
La renovació del contracte que cobreix el manteniment de l’edifici i
instal·lacions del principal recinte escènic de la ciutat, així com els
diferents serveis de personal tècnic, de sala, coordinació i taquilla, ofereix
l’oportunitat de millorar aspectes que s’han detectat com a insuficients al
llarg d’aquests quatre anys anteriors de funcionament amb el règim de
gestió directa municipal, després del notabilíssim estalvi que suposà,
precísament, la nova fórmula respecte de l’anterior gestió integral per
part d’una empresa. Així, amb l’augment moderat que es proposa, la
cobertura ampliada de serveis podrà donar una millor atenció de personal
i disponibilitat de sala i equips per a les diferents activitats programades,
al mateix temps que també la difusió i comunicació d’aquesta
programació municipal i d’altres entitats col·laboradores, guanyarà en
volum i eficàcia. Amb tot això, es propiciarà una repercussió i
aprofitament incrementats per a la ciutadania, la qual cosa, en definitiva,
en donar un millor servei, rendibilitzarà la gran inversió pública que s’ha
realitzat deu anys ençà pel que fa a la reconstrucció i funcionament
d’aquest equipament essencial de la ciutat.
COMMEMORACIÓ 9 D’OCTUBRE
La valoració positiva dels nous Premis 9 d’Octubre Ciutat d’Alcoi, així com
l’increment de l’activitat del cicle que commemora aquesta data tan
significativa del calendari cívic i cultural, especialment amb activitats
obertes en diferents espais de carrer i a la Glorieta, aconsella ajustar a una

xifra un poc superior la partida per tal de consolidar aquestes iniciatives
recent encetades.

