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      REGIDORIA DE CULTURA 

El  Pla  Estratègic  Cultural  Valencià  2016-2020  en  el  marc  dels  seus  eixos  estratègics  de  garantir  la
territorialiTzació i la democratització i accés de l'oferta cultural pública promou la creació del reconeixement de
Capital Cultural Valenciana per a aquelles ciutats que destaquen per un suport ferm i decidit per la Cultura.

La candidatura Cabdal Cultural Valenciana (CCV)té com a objectius:

-Reconèixer aquell  municipi que realitze una aposta decidida per la Cultura com a instrument de cohesió
social i de foment econòmic.

-Descentralitzar una part de l'oferta cultural promoguda habitualment pel Consell.

-Generar activitat econòmica en la ciutat guardonada i en la seua zona d'influència a través del turisme cultural
i  dels  projectes  empresarials  que  puguen  sorgir,  en  l'àmbit  cultural,  amb  motiu  de  la  capitalitat.
-Vertebrar el territori afavorint els intercanvis culturals i els desplaçaments a aquella ciutat mereixedora del
guardó

El  projecto  CCV s'inspira  en  altres  models  similars  que  existeixen  en  diferents  llocs  (la  Capital  Cultural
Catalana, les capitals culturals d'Amèrica Llatina…) i sobretot, en la Capital Europea de la Cultura, iniciativa de
la Unió Europea que ha tingut un notable èxit en les últimes dècades i que inspiren els impactes i resultats que
es pretenen aconseguir:

1.  Accessibilitat  i  participació:  laCCV  s'haurà  de  comprometre  a  desplegar  propostes  culturals  que
garantisquen l'accessibilitat universal i mesures que afavorisquen la implicació i la participació de la ciutadania
en el disseny i desenvolupament dels projectes.

2.Enfortiment dels sectors: es valoraren especialment totes aquelles mesures que generen un enfortiment dels
sectors  culturals  del  municipi  i/o  comarca  mitjançant  la  seua  implicació  directa  o  generant  una  activitat
econòmica que els aporte una viabilitat.

3. Promoció i implicació global: per a l'èxit del projecte és fonamental que la CV no siga solament un projecte
«sectorial», sinó que tinga la consideració de projecte col·lectiu que implique, en major o menor mesura, a les
diferents àrees de govern de l'Ajuntament i a la societat civil del municipi. Es valoraran especialment aquelles
mesures destinades a promoure i donar a conèixer el projecte i les seues aplicacions.

4. Impacte social i econòmic: la CCV haurà de ser percebuda per la ciutadania com un projecte útil a mitjà
termini  i  per  a  assegurar-ho  serà  fonamental  assegurar  un  determinat  impacte  social  i  econòmic  de  les
activitats previstes. 


