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II MOSTRA NACIONAL DE TEATRE AMATEUR  2022

La  Mostra  Nacional  de  Teatre  Amateur  d'Alcoi  ‘TeatrAm’ sorgeix  fruit  de  la  iniciativa  de  la
Comissió d'Arts Escèniques del Consell de Cultura de la ciutat d'Alcoi. El certamen pretén donar a
conéixer les diferents propostes que ens ofereixen les companyies amateurs de tot l'Estat espanyol i
també  ser  un  lloc  de  trobada  en  el  qual  propiciar  l'intercanvi  d'opinions,  maneres  de  fer  i
experiències per a millorar el seu treball en aquest camp escènic.

III PREMI CIUTAT D'ALCOI DE NOVEL·LA “ISABEL-CLARA SIMÓ” 2022
Tercera convocatòria del Premi de Novel·la Isabel-Clara Simó. Dotat amb un premi econòmic de
8000 € eixiran les bases al març, amb la intenció de donar a conéixer qui guanyarà el premi a la fi
d'Octubre.
Podran  presentar-se  a  aquest  Premi  novel·les  inèdites,  que  no  hagen  guanyat  cap  premi  amb
anterioritat ni estiguen en procés d'edició o amb els drets d'edició compromesos, així com tampoc
podran haver sigut objecte de cap lectura pública

XLVIII PREMI CIUTAT D'ALCOI DE TEATRE “PEP CORTÉS” 2022
Nova convocatòria del premi de teatre “Pep Cortés”. Dotat amb un premi econòmic de 8000 €.
Podran concórrer obres dramàtiques originals i no estrenades en el moment de reunir-se el Jurat,
que no hagen sigut  guardonades  amb qualsevol  altre  premi  anteriorment  ni  estiguen en procés
d'edició o amb els drets  d'edició compromesos, així com que no hagen sigut objecte de lectura
dramatitzada pública.

MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI 2022 - EDICIÓ XXXI
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  XXXI  edició-
constitueix una plataforma de promoció valuosa de la qual es beneficia,  globalment, la societat
alcoiana i el seu teixit creatiu i sociocultural. Enguany es dedicarà al desaparegut Pep Cortes.

COMMEMORACIÓ “9 D'OCTUBRE” 2022
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.

ANIMALCOI 2022
Animalcoi és un festival on es podrà veure, gaudir, jugar, aprendre i respirar animació, organitzat
per la EASD Alcoi i l'Ajuntament d'Alcoi, en col·laboració amb Caixa Ontiyent i Mútua Levante.
Hi haurà tallers, conferències, premis, projeccions...
3 dies dedicats a aquest art que és també indústria i modernitat. El festival d'Animació d'Alcoi és un
gran esdeveniment per a compartir el nostre amor per l'animació.
Després del Gran èxit d’Animalcoi, festival organitzat conjuntament per l’Escola d’Art i Superior
de Disseny d’Alcoi i l'Ajuntament d'Alcoi, es continuarà en aquesta línia i en la seua segona edició.
Serà la segona edició del festival de curtmetratges animats d'Alcoi, ANIMALCOI, organitzat de
manera conjunta per l’EASDA, l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi i l'Ajuntament d'Alcoi.



L'organització d’Animalcoi valora com a èxit l'edició del 2021 amb una participació de més 900
persones.

També s'ha seguit per 500 persones de tot el món a través d'internet. S'han projectat 80 curts i han
sigut molt ben acollits els tallers de creació de figures i les xarrades sobre animació a la Comunitat
Valenciana que parlaven sobre autoproducció o obtenció d'ajudes públiques per a iniciar projectes.

Des de la direcció d’Animalcoi asseguren que la primera edició del festival ha resultat un èxit amb
la participació de més de 900 persones de manera presencial, més de la meitat xiquets i xiquetes (un
60%). Mentre que a la plataforma virtual de projeccions en Internet s'han rebut 500 visualitzacions
de tot el món.

L'adreça d’ANIMALCOI, assegura que la implicació de l'alumnat i el professorat de l’EASD Alcoi
ha estat fonamental, així com la il·lusió i l'ímpetu participatiu de tots els assistents, inclosos els
ponents, que han oferit unes xarrades actualitzades i molt completes que serviran de guia laboral i
vital sobretot per a aquells que comencen en el món de l'animació o volen dedicar-se a ella.

Des de l'organització valoren les dades de participació com ‘molt interessants’ atés que l'edició ha
sigut marcada per la transició i superació de la pandèmia. S'han projectat 80 curts al llarg dels 4 dies
que ha durar el Festival d'animació.

Els  tallers,  i  molt  concretament  el  de  STOP MOTION,  però  també  els  de  creació  de  figures
relacionades amb la mascota del Festival -AITANA- han sigut un grandíssim èxit de participació.
També han sigut  un èxit  les  xarrades  sobre autoproducció,  anàlisi  de l'estat  de l'animació  a  la
Comunitat Valenciana o els passos a seguit per a obtindre ajudes públiques per a iniciar projectes.

CONSELL DE CULTURA
Després de la consolidació del consell de Cultura, el mateix disposarà d'una partida especifica i
dotada perquè cadascuna de les comissions puguen executar les seues propostes i activitats, tal com
ja es puc portar a efecte l'any 2019, 2020 i 2021.

MUSEU CAMILO SESTO
Ja es disposa del primer davant projecte del Museu de Camilo Sesto i es procedirà a les primeres
obres de les instal·lacions del museu. Paral·lelament es contínua treballant en noves incorporacions
de materials i donacions, tant de particulars com de l'hereu. Es treballarà en un projecte final amb
els plecs de contractació per a l'equipament i dotació de mobiliari i materials.

MANTENIMENT LLOTJA DE SANT JORDI
L'ús intensiu de la Llotja Sant Jordi com Sala d'Exposicions Municipal, exigeix un manteniment
més estricte dels elements de seguretat i accessibilitat, tant per als materials expositius com per al
públic. Es va a continuara treballant en la instal·lació de noves lluminàries mes efectives i potents.

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,  com  l'obsolescència  de  determinats  elements  tècnics  i  la  utilització  intensiva
d'algunes de les seues dependències i equipaments.

ACTIVITATS/DESPESES DIVERSOS CADA
Aquesta xifra es proposa per a propiciar en 2022 el funcionament d'aquest centre emblemàtic, en
allò que correspon a la participació municipal. Seguretat integral de l'edifici, millores i manteniment
i assistència a totes les sales.
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