


Connecting 

people



► Potenciar la creació local

►Apostar per la creació comunitària

una missió: canvi de paradigma en la relació amb els 
agents locals



► coneixença de l’altre

► treball en xarxa

► nous projectes

► nova oferta cultural, nous públics

uns objectius



► trobar-se de manera periòdica

► diagnòstic

► propostes

► implementació

► seguiment i avaluació

una metodologia



► som inductors

► acompanyem i facilitem

► hi posem recursos a l’abast

quin és el rol municipal?



► corresponsabilitat

► alimentar l’oferta cultural amb nous continguts

► a mig termini, la cessió de programes

► a llarg termini, un nou marc de relació amb els 
agents culturals locals

què hi esperem a canvi?



►Música

► Arts Escèniques 

►Arts Visuals

►Cultural Popular i Tradicional

.

les taules



► Taula Sectorial de Música
Constituïda el desembre de 2010

Circuit Made in Sant Boi
Programació estable de música en directe a càrrec de grups i intèrprets locals als casals de Marianao i Camps 
Blancs. S’hi han realitzat 14 concerts dobles amb la participació de 28 grups.

Festa Major de Sant Boi
D’encà que es va constituir la Taula Sectorial de Música, la presència de grups locals a la Festa Major ha 
tingut un creixement notable. En l’edició 2011, per exemple, hi van participar 9 grups. 

Festival Altaveu (Altaveu Emergent)
Una de les primeres reivindicacions dels membres d’aquesta Taula va ser tenir presència a l’Altaveu. En 
resposta a aquesta petició, i a iniciativa de l’entitat Cultura F, es va donar forma a l’Altaveu Emergent, una 
nova secció del Festival on es dóna cabuda a l’escena musical local. L’any 2010 es van produir tres videoclips 
de bandes de Sant Boi. A l’edició 2011, l’Altaveu Emergent va oferir 3 concerts de grups de Sant Boi; un d’ells 
incloïa una connexió en streaming amb altres músics que s’afegien al concert des de Cornellà. Per últim, a 
l’Altaveu del 2012, diversos grups i intèrprets locals van oferir actuacions a peu de carrer. 

Fira de la Puríssima – espai ViCult
3 cantautors i 3 dj’s han passat per l’espai ViCult de la Fira de la Puríssima 2012 

les realitzacions



► Taula Sectorial d’Arts Visuals
Constituïda el març de 2011

Exposicions a Can Castells-Centre d’Art
El compromís amb els membres de la Taula és produir una exposició d’un creador local a Can Castells-Centre
d’Art cada sis mesos. Fins a aquest moment se n’han produït 3.

La Saleta
La Taula ha habilitat una sala de Can Castells-Centre d’Art com a espai de creació autogestionat pels artistes 
membres. Fins a dia d’avui, s’hi han fet tres projectes d’intervenció artística.  

Onze de Setembre 2012
Instal·lació artística en espai públic en homenatge a Antoni Tàpies.

les realitzacions



Jornades Europees de Patrimoni 2012
3 instal·lacions artístiques en les Termes Romanes de Sant Boi.

http://www.youtube.com/user/museusantboi

Art Class
Es tracta d’un projecte de difusió de l’art contemporani en tres centres d’ensenyament de Sant Boi. Els 
alumnes aborden una peça d’art des de diferents perspectives i en realitzen una interpretació lliure a partir de 
diverses tècniques artístiques. El resultat d’aquests treballs prendrà forma d’exposició col·lectiva a Can 
Castells-Centre d’Art al mes de juny de 2013. En l’actualitat, les escoles participants són Parellada, Ciurana i 
Montbaig, amb un total de 700 alumnes participants. 

http://cancastellscentredart.wordpress.com

les realitzacions



► Taula Sectorial d’Arts Escèniques
Constitució el febrer de 2011

Programació de companyies locals dins de les temporades estables
El compromís més important adquirit amb la Taula és la programació d’un espectacle d’alguna de les
companyies locals de teatre o dansa dins de les temporades professionals de primavera o tardor. 

les realitzacions



► Taula Sectorial de Cultura Popular
Constitució el 12 de novembre de 2012

• Objectiu: introduir millores i nous continguts en les activitats del calendari festiu del 2013 (Sant Jordi, 
Trobada de Dracs, Viu l’Estiu, Festa Major, etc.).

les realitzacions



►Gràcies! 


