RESPOSTA A LES PROPOSTES DE LES COMISSIONS
DEL CONSELL LOCAL DE CULTURA
PRESENTADES EN EL PLE DEL CONSELL EL 27/10/2016

COMISSIÓ TRANSVERSAL:
1 Proposta:

La Comunicació Cultural: Com es comuniquen les activitats culturals en la ciutat. Cal un
diagnòstic dels equipaments, dels mitjans i de les necessitats. Un mapa de la cultura
que esedevinga punt d'informació per a qualsevol persona i que s'extenga també als
barris i les partides rurals.

Resposta:

S'accepta. En el marc del Centre Cultural Les Cigarreres s'està treballant en un mapa
cultural. Un diagnòstic de major profundització es realitzarà en el Pla Estratègic de
Cultura de la ciutat.

2 Proposta:

Evitar que coincidisquen en la mateixa data diversos esdeveniments.

Resposta:

L'Ajuntament està treballant amb altres administracions i agents privats per evitar
dates i/o solapament d'esdeveniments, organitzant reunions específiques amb els
agents implicats.
La manera de potenciar aquesta coordinació és la “Guia Digital de Cultura”, on tot el
món pot posar els seues esdeveniments a fi i efecte de coordinació i organització.
En aquest projecte estem treballant: Regidoria de Cultura i Regidoria de Noves
Tecnologies, Innovació i Informàtica de l'Ajuntament d'Alacant amb la Universitat
d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández i l'Ajuntament d'Elx.

3 Proposta:

Que les activitats culturals promoguen la igualtat de gènere, mesures socials...

Resposta:

S'accepta.

4 Proposta:

Professionalització de la Cultura, per a la qual cosa cal augmentar el pressupost de
Cultura, tant per a la realització d'activitats com per a la creació de llocs de treball.

Resposta:

S'accepta. La Regidoria de Cultura ha sol.licitat un augment pressupostari per a
l'exercici 2017.
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COMISSIÓ PATRIMONI CULTURAL I CULTURA POPULAR.

1 Proposta:

Intensificar l'educació de la ciutadania en el Patrimoni d'Alacant. Amb açò es pretén
crear una major consciència del Patrimoni existent i valorar-lo.

Resposta:

S'accepta parcialment la Proposta, en relació amb les competències que té aquesta
Regidoria de Cultura en aquest apartat.
Preguem a la comissió propose activitats concretes emmarcade en projecte ja existent
“Aula Oberta”.

2 Proposta:

Proposar la utilització de noves tecnologies com codis QR o APPS que permeten
visualitzar el patrimoni de forma més activa, i la realització de visites teatralitzades.

Resposta:

S'accepta. El pròxim any 2017 es realitzaran més actuacions en aquest sentit.
Actualment al Castell de Santa Bàrbara s'estan realitzant actuacions per a la utilització
de noves tecnologies.
Alguns programes (ex: “Estiu Cultural” i “Cultura en Barris”) ja han inclòs codis QR en
tota la publicitat impressa (programes de mà, MUPIS, etc...).

3 Proposta:

La creació d'un centre que continga el patrimoni immaterial, un museu etnològic i un
observatori de Cultura Popular.

Resposta:

Pel que fa al museu etnològic, s'està treballant per a la creació d'un espai semblant
dins del projecte de musalitzacio del magatzem arqueològic municipal que es vol
desenvolupar amb el pressupost de l'exercici 2017.
Pel que fa al patrimoni immaterial, preguem a la comissió que faça una Proposta
concreta al respecte, incloent-hi els objectius del projecte.

4 Proposta:

La creació d'una pàgina web per a recollir la informació i l'estat del patrimoni de la
ciutat.

Resposta:

Aquesta informació pot estar recollida dins del projecte Pla del Mapa Cultural. El nou
catàleg d'edificis protegits, apareixerà en el pla com a figura apart.

Proposta:

Verónica Quiles exposa la possibilitat de potenciar que en l'antiga Fàbrica de Tabacs es
fera un Museu de la Història Comercial i Industrial.

Resposta:

Els usos de l'antiga Fàbrica de Tabacs ja estan definits en el projecte DUSI i aquesta idea
no es contempla.
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COMISSIÓ MÚSICA

1 Proposta:

Aules obertes, dinamització de la cultura, gestionar els espais, accesibilitat
as abiertas, dinamización de la cultura, gestionar los espacios, accessibilidad de la
música, educar al públic de que la cultura també és un treball i com gestionar que els
artistes suscrits a la Societat General d'Autors (SGAE) reben els seus beneficis.

Resposta:

Pel que fa als aspectes d'educar el públic i la professionalització dels artistes creiem que
és part de la missió del nou Pla del CC Cigarreres i en aquesta línia s'està treballant al
centre.
També cal apuntar que en l'àmbit del MACA s'han realitzat activitats sobre drets d'autor.
Pel que fa a la resta de Propostes, es demana a la comissió que les concrete en major
mesura.

Proposta:

Luis Amat planteja que els educands de les societats musicals també necessiten un
espai per a representacions i concerts.

Resposta:

L'espai adequat per a aquesta activitat és la Casa de la Música i en el futur Llauradors,
15. Aquest serà un espai adequat per a grups de música de cambra en format xicotet.

Proposta:

Aitor Escorza pregunta si hi ha alguna política de publicacions sobre per exemple
Història d'Alacant, personatges il.lustres...

Resposta:

Es té prevista la creació d'un Premi d'Assaig.

COMISSIÓ ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS.

1 Proposta:

Codis de bones pràctiques en tots els àmbits.

Resposta:

S'accepta. Es prega a la comissió elabore unes pautes per a l'actuació de la Regidoria al
respecte. Actualment en les convocatòries públiques per a exposicions estem aplicant el
Codi de Bones Pràctiques publicat per AVAC.

2 Proposta:

Estratègies de sostenibilitat mitjançant programes de foment.

Resposta:

Preguem es concrete aquesta proposta. Si es tracta d'establir programes que generen
treball directe per als artistes, la Regidoria va posar en marxa les convocatòries obertes
en diversos àmbits, inclosos cicles expositius en CC Cigarreres, Llotja del Peix, Centre
Municipal de les Arts, Hall de la Casa de la Música; així com el Comissariat en la sala C
de la Llotja i projectes específics que es posaran en marxa junt al Consorci de Museus. Si
es vol ampliar o proposar suggerències a l'abast i naturalesa d'aquests programes,
preguem que es concrete.
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3 Proposta:

Delimitar els sectors d'actuació dels espais.

Resposta:

En el Pla de Cultura 2016 la Regidoria ja ha proposat usos i definició concreta de cada
espai. Es prega es proposen actuacions concretes.

a) Proposta:

Creació d'un centre de producció per projectes d'investigació de diversos àmbits de l'art
i la cultura.

Resposta:

Un centre d'aquestes característiques està proposat per a l'edifici de l'antiga Fàbrica de
Tabacs dins de l'Estratègia DUSI. No obstant això, el CC Cigarreres està avançant en la
direcció de convertir-se en un centre d'investigacio i producció, tot tenint en compte
convocatòries concretes com la d'usos dels seus boxs.

b) Proposta:

Establir un marc normatiu en l'elaboració, desenvolupament i concessió de les
convocatòries públiques.

Resposta:

Totes les convocatòries públiques de la Regidoria (que en 2015 i anys anteriors eren
cero i que en 2016 han sigut hui) estan sotmeses a un marc legal i amb unes bases
publicades. Per tant entenem que tenen un marc normatiu. Si es vol proposar ampliació
o modificació de les actuals, preguem Propostes concretes al respecte.

c) Proposta:

Desenvolupament de programes didàctis i de formació.

Resposta:

S'accepta. La Regidoria sacarà la licitació en 2017 les tasques didàctiques pròpies dels
centres culturals.

d) Proposta:

Normalització del format de convocatòria pública.

Resposta:

Se li remet a la Resposta de la Proposta b).

e) Proposta:

Establir una normativa que garantisca una correcta difusió dels continguts.

Resposta:

La Proposta es confusa. No sabem a quins continguts es refereix, pel que preguem que
es concrete aquesta Proposta.

f) Proposta:

Posada en comú dels compromisos de Cultura.

Resposta:

Més enllà de que estem publicant un Pla d'actuació de tota la Regidoria de Cultura per
al pròxim exercici, la qual cosa presuposa el compromís de complir-lo i realitzar-lo, la
Proposta “posada en comú dels compromisos de Cultura” ens resulta confusa; per la
qual cosa preguem es concrete aquesta Proposta.
Afegir que l'espai per a plantejar i posar en comú les actuacions culturals en la ciutat és
el Consell Local de Cultura.
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g) Proposta:

Revisió dels compromisos econòmics, expositius i de col.laboració adquirits amb
Fundacions i Associacions.

Resposta:

Pressuposem que es refereix als compromisos relatius a Sales d'Exposicions.
Actualment la Regidoria té els següents compromisos (excepte error o omissió):
• PhotoAlacant. Llotja del Peix, CC Cigarreres, MACA i Centre Municipal de les Arts
• Club Fotográfico de Alicante. LLotja
• Exposició alumnes últim curs Batxiller artístic (2 IES). Centre Municipal de les
Arts.
• Fundació Jorge Alió. Una exposició en la Llotja cada 2 anys.
• Exposició del Ninot. Llotja
La resta d'exposicions es configuren bé per convocatòria oberta, producció pròpia o bé
en col.laboració amb altres institucions com el Consorci de Museus. Totes elles estan
ressenyades en el Pressupost Municipal
La Regidoria està disposada a discutir en el marc del Consell Local de Cultura l'adopció
d'aquests compromisos.
Avancem que l'exposició del Ninot és impossible eliminar en estar implicats diversos
agents de la ciutat.

h) Proposta:

Estudi de Patrimoni ciutadà i la seua gestió institucional.

Resposta:

Proposta que resulta confusa, per la qual cosa se sol.licita que es concrete. Si es refereix
a les col.leccions municipals estan inventariades. S'elaborarà un catàleg electrònic
d'elles en quant la Regidoria tanque un problema heretat d'altres legislatures que
afecten a permisos del VEGAP.

COMISSIÓ AUDIOVISUALS, CINEMA I FOTOGRAFIA

1 Proposta:

Que L'Ajuntament s'afegisca al bo cultural de la Generalitt per a compensar l'IVA.

Resposta:

Mostrem la nostra voluntat política d'acceptar la Proposta a expenses de realitzar les
comprovacions tècniques oportunes per saber si aquesta Proposta està dins de les
competències d'aquest Ajuntament.

2 Proposta:

Coneixement de les accions i esdeveniments que es fan a Alacant i coneixement dels
equipaments.

Resposta:

Ens remetem a la “Guia Digital Cultural” (Proposta 2 de la C. Transversal). Pel que fa als
equipaments poden trobar el llistat dels mateixos en la pàgina web de la Regidoria de
Cultura.
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3 Proposta:

Declaració de l'edifici del Cinema Ideal com a Bé de Rellevància Local.

Resposta:

Actualment s'estan realitzant les gestions per a declarar l'edifici del Cinema Ideal com a
Edifici Protegit. L'expedient es troba en la fase de resolució d'alegacions i es preveu la
seua aprovació definitiva en els primers mesos de l'any 2017.
Asumim la Proposta de declarar Bé de Rellevància Local i remetrem la Proposta a la
Regidoria d'Urbanisme.

4 Proposta:

Sol.licitar que l'antiga Estació d'Autobusos es dedique a Museu del Cinema.

Resposta:

Aquest espai ja té un ús previst. No obstant això ens sembla una bona idea i intentarem
trobar un espai adequat per a la Proposta.

5 Proposta:

Establir decàlegs específics de l'àmbit audiovisual.

Resposta:

Proposta confusa, preguem que es concrete. Si es tracta del Codi de Bones Pràctiques
s'hauria d'especificar.

6 Proposta:

Foment del llenguatge audiovisual en els centres educatius.

Resposta:

S'accepta. Proposem incloure en la Guia Municipal de Recursos Educatius accions al
respecte. Traslladem la Proposta a la Regidoria d'Educació i ens oferim a posar en
contacte aquesta comissio amb la Regidoria d'Educació per a l'elaboració d'una
Proposta concreta.

7 Proposta:

Recolzar PhotoAlacant i el Congrés Nacional de Radioaficionats.

Resposta:

S'accepta. Hi ha una partida específica per a la col.laboració amb PhotoAlacant.
Pel que fa al Congrés Nacional de Radioaficionats poden presentar-se a la convocatòria
anual d'ajudes a esdeveniments.

8 Proposta:

Es vol saber els requeriments derivats de la llicència municipal de la televisió digital
terrestre, i com pot això afavorir a les Comissions.

Resposta:

Si es tracta de donar informació sobre el consorci d'Alcantí TV ens oferim a proporcionar
els seues estatuts i altra informació complementària a la comissió.
En qualsevol altre cas, que es concrete la Proposta.

9 Proposta:

Agrair que es dedique un carrer a Cecilia Bartolomé.

Resposta

De res.
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10 Proposta:

Recolzament a la creació audiovisual.

Resposta:

S'accepta. Es proposa la realització d'activitats específiques de creació audiovisual en el
CC Cigarreres, com poden ser premis a guions amb el requisit de que es produisquen i
qualsevol altre suggerit per la comissió en reunió específica amb la resonsable del CC
Cigarreres. Així mateix, la Regidoria es compromet a primar la contractació d'empreses
locals cas de necessitar servicis dins aquest àmbit.

Proposta:

Rodolfo Coloma planteja la necessitat de que es prevegen espais per a
l'emmagtzegament de material

Resposta:

Estem veient l'espai adequat per a aquest fi.

COMISSIÓ CULTURA URBANA
Propostes:

Resposta:

1. Dinamització de parcs i llocs públics a Alacant, reportant valors i respecte.
2. Recuperació dels espais públics.
3. Difusió i publicitat de que s'estan realitzant esdeveniments enfocats a públic
familiar.
4. Proposar el carrer com a espai multifuncional, generant la possibilitat d'accés
d'un públic heterogeni en la seua composició social.
5. Cultura Musical. Proposar concerts i jornades participatives temàtiques per
barris que afavorisquen la divulgació de la Cultura Musical.
6. Sessions de hip hop, Dance Hall..., acompanyades d'activitats infantils i familiars.
7. Col.laborar amb artistes emergents impulsant concursos musicals.
S'acepten totes les Propostes, moltes d'ells ja s'estan executant mitjançant el programa
“Cultura en Barris”, del projecte Grafitti i Muralisme Sostenible,...qualsevol proposta
concreta d'aquesta comissió serà benvinguda.
La Proposta d'impulsar artistes emergents passem a traslladar-la al programa Cultura en
Barris.

COMISSIÓ CULTURA CIÈNCIA
1 Proposta:

Terra: per a conéixer la riquesa del nostre sòl augmentant les exposicions de les sales
d'exposicions.

Resposta:

Tenim les programacions obertes cara a l'any 2017 i esperem que es presenten
exposicions científiques. Així mateix, l'Ajuntament realitza tots els anys en col.laboració
amb la Fundació La Caixa una exposició en aquest àmbit a la Platja de Sant Joan.
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2 Proposta:

Mar: Acostar al ciutadà el coneixement sobre el mar. Posar en valor la cota 0 (Projecte
Alacant Cota 0 que inclou un centre interpretatiu).

Resposta:

S'accepta. Creació d'un programa de cultura científica dins del Pla de Cultura.

3 Proposta:

Cel: Protecció del firmament. Infraestructura municipal nova: un planetari didàctic.

Resposta:

Estudi d'equipaments semblants en la ciutat ja existents.

4 Proposta:

Proposen que carrers de la ciutat reten homenatge a científics.

Resposta:

Hi ha alguns que ja ho són. Esperem Propostes concretes.

5 Proposta:

Per últim proposen la redacció d'una moció al Ple Municipal que denote el compromís
de la Corporacio per la Cultura Científica en el seu conjunt.

Resposta:

Acceptem crear un programa de Cultura Científica dins del Pla de Cultura 2017. No
vegem necessari elevar una moció al Ple de l'Ajuntament per a realitzar-ho. No obstant
això, si la comissió proposa un text amb objectius concrets s'estudiarà.

COMISSIÓ ARTS ESCÈNIQUES I CIRCENSES

1 Proposta:

Habilitació progressiva dels espais perque siguen utilitats per a assajos i representacions
dels grups.

Resposta:

Ens comprometem a crear la Casa del Teatre, és un projecte de la Regidoria.

2 Proposta:

La dansa podria augmentar-se en la programació de la Regidoria.

Resposta:

Ja que el pròxim exercici anem a realitzar Abril en Dansa i que el programa Alacant a
Escena va a ampliar les seues actuacions en l'àmbit de la dansa i arts circenses i
proposta de dansa en Cigarreres, si veu la necessitat d'ampliar es prega presenten
propostes concretes.

3 Proposta:

Caldria fomentar l'associacionisme en el món de la dansa i les arts escèniques.

Resposta:

El mateix Consell Local de Cultura ha sigut creat com un punt d'encontre d'associacions i
persones interessades en la cultura local en tots els seus àmbits.
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4 Proposta:

Que la Regidoria de Cultura facilite les actuacions al carrer.

Resposta:

Per a facilitar les actuacions al carrer, des de la Regidoria posem tota la nostra voluntat
per a impulsar reunions amb altres àmbits implicats (ocupació de via pública,
seguretat,...) No obstant apuntar que la pròpia Regidoria ha de sol.licitar l'autorització
corresponent a altre departament per a poder realitzar activitats al carrer.

Proposta:

Mª Carmen Lluch sol.licita a l'Ajuntament que convoque ajudes per a les arts
escèniques. I que en la rehabilitació de l'edifici de la fàbrica de tabacs es reserven espais
per a la dansa.

Resposta:

Pot presentar-se a la convocatòria anual d'ajudes a esdeveniments amb projectes
concrets.
La Fàbrica de Tabacs té definit els seus usos en el projecte DUSI.

COMISIÓ LLETRES I CÒMICS
1 Proposta:

Estudiar les activitats de la xarxa de biblioteques i connectarla amb els centres docents.
Foment de la lectura, especialment infantil i jovenil, i en les Partides Rurals.

Resposta:

En la web municipal es presente les activitats que es realitzen en la xarxa de
Biblioteques Municipals mitjançant el programa específic “Pla d'Animació a la Lectura”.

2 Proposta:

Dignificar i millorar la participació en la Fira del Llibre. Que la Fira del Llibre d'Alacant
tinga una identitat pròpia.

Resposta:

Tota la raó. També pensem que la fira del Llibre actual és millorable. Estem en converses
amb l'Associació de Llibrers, actuals organitzadors de la Fira, per veure com es pot
millorar; fins i tot estem reservant presupost per a aquest fi.

3 Proposta:

Les lletres com projectes d'indústria cultural. Es creen ajudes al còmic digital.

Resposta:

Els remet a la convocatòria anual d'ajudes a esdeveniments per a Propostes concretes.
A més l'activitat de creació digital està en l'àmbit de treball del CC Cigarreres, per la qual
cosa es suggereix reunió al respecte d'aquesta comissió amb la responsable de
Cigarreres.

4 Proposta:

Establecer contactos con distintas asociaciones culturales, centros públicos de
enseñanza, con otras Concejalías, la Universidad de Alicante u otros Ayuntamientos de
la comarca para coordinar actos.

Resposta:

L'Ajuntament està treballant amb altres administracions i agents privats per evitar dates
i/o solapament d'esdeveniments, organitzant reunions específiques a aquest efecte
amb els implicats.
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La manera de potenciar aquesta coordinació és la “Guia Digital de Cultura”, on tot el
món puga posar els seus esdevniments a efectes de coordinació i organització.
En aquest projecte estem treballant: Regidoria de Cultura i Regidoria de Noves
Tecnologies, Innovació i Informàtica de l'Ajuntament d'Alacant junt a la Universitat
d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández i l'Ajuntament d'Elx.

5 Proposta:

Necesitat de confluir amb altres comissions.

Resposta:

El Consell Local de Cultura té, entre altres, l'objectiu de fomentar i canlitzar la
participació de les persones i dels distints sectors socials en l'àmbit de la Cultura. És un
punt d'encontre per a la confluència de les comissions.
Des de la Regidoria hem posat a disposició de les comissions els contractes dels
presidents i secretaris electes. També facilitem espais en les dependències de Cultura
per a reunions.

6 Proposta:

Considerar la idoneitat del Castell de Santa Bàrbara i l'Esplanada per a la realització
d'activitat culturals, festivals de il.lustració i altres esdeveniments.

Resposta:

Actualment ja s'estàn utilitzant i es intenció d'aquesta Regidoria ampliar els seus usos.

7 Proposta:

Promocionar l'autoedició de qualitqt mitjançant ajuda al còmic.

Resposta:

Es solicita a aquesta comissió presente una Proposta concrecta al respecte.
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