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Presentació
L’edició d'enguany, que té lloc en una sola jornada de treball, vol abordar la situació de la cultura als petits
municipis, un debat que ja hem iniciat a la comunitat virtual d’Interacció i que volem ampliar a través de les
diferents sessions que compondran la proposta. La jornada abordarà quines polítiques culturals cal establir en els
petits municipis, com es pot oferir al ciutadà una oferta de qualitat i com es poden afrontar els reptes
pressupostaris per guanyar noves centralitats culturals, situades enllà dels grans nuclis de població del país.
Aquest plantejament s’estructura en tres grans blocs: la realitat dels micro-pobles, la mancomunació de recursos i
l’acció cultural.
Programa
9:00 – 9:15 h. Presentació a càrrec de Juanjo Puigcorbé, diputat delegat de cultura.
9:15 – 10:00 h. Estat de la qüestió i metodologia de la jornada, a càrrec d’Eduard Miralles
10:00 – 11:00 h. Projecció del vídeo sobre la realitat dels petits municipis creat per Marta Ricart amb motiu del
Debat d’Interacció 2016.
11h – 16’30 h. Treball en grups:
a) Micro-pobles.
Dinamitzador: Marc Serena, microcatalunya.cat
Relator: Jordi Vilarrodà, el9nou.
b) Estructures i mancomunació de recursos
Dinamitzador: Xavier Barniol, Consorci del Lluçanès.
Relator: Anna Asbert, tècnica de Figaró
c) Acció cultural
Dinamitzadora: Roser Vernet, Centre Quim Soler
Relator: Álvaro Serrano
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Inclou dinar a peu dret dins de les dinàmiques dels grups.
16:30 – 17:30 h. Presentació de conclusions de la Jornada, per part de cada grup i síntesi global de tancament.
Si estàs interessat/da a participar al #D16 sobre "Cultura i Petits Municipis el proper 21 d’octubre contacta
amb nosaltres a estebanrc@diba.cat
Etiquetes: #debat16
Etiquetes: medi rural
Etiquetes: petits municipis
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