RENDIM COMPTES
juny 2015-noviembre 2016

ÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI SOCIAL
CULTURA

SUBÀMBIT:
RESPONSABLES POLÍTICS: Nati Francés
DIRECTIUS: Carlos Muñoz

* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

ESTAT*
PROGRAMA
FOMENT DE LA CULTURA

OBJECTIU
ACTUACIONS PREVISTES
Potenciar els espais existents. - Obrir Can Verger a diverses activitats
culturals no incloses als vespres culturals.
- Desenvolupar el programa conjunt amb el
servei de Biblioteques "Actors amb lletra".
Programar activitats
culturals a tot el municipi.

Potenciar la diversitat
cultural del municipi com a
element de cohesió social.

EVIDÈNCIES/RESULTATS
- Can Verger: Concert acústic de Pep Suasi el 30.06.16, organitzat per
l'Obra Cultural Balear.
- Actors amb lletra: Lectura dramatitzada sobre l'Arxiduc a Can Verger
(26.01.06) i música i poesia de Miquel A. Riera a la biblioteca de Magaluf
el 22.03.16
- Impulsar la cooperació amb l'Obra
- Cooperació Obra Cultural Balear: Concert acústic de Pep Suasi
Cultural Balear.
(30.06.16), presentació del projecte de voluntariat "Ses Quarterades què
- Fomentar la col·laboració amb l'associació m'agraden" (11.11.15) I projecció del documental "La Resistència", Sa
"Memòria Històrica"
Societat (28.12.15).
- Posar en marxa el "Neula Parc".
- Memòria Histórica: projecció del documental La Maleta mexicana al
novembre de 2015. Participació a l'acte El Bosc de la memòria abril 2016
i col·laboració a la cinquena caminada per la memòria el 23 d' agost 2016.
- Neula Parc: recuperada actuació desembre 2015
- Recuperar les col·leccions literàries de
- Publicació dels dos primers volums de la col·lecció "Memòria de
Calvià (com Trefalempa i Valldurgent).
Calvià": un dedicat a la finca Galatzó i l altre al Futbol a Calvià
- Reprendre els premis Calvià
(juny 2015).
d'Investigació.
- Teatralització de "El Mago".
- Posar en marxa els premis Calvià de
- Projecció de documentals (Francesc Arago).
Fotografia.
- Exposició "Calvià és Cine".
- Iniciar el projecte "Memòria de Calvià".
- Posar en marxa el projecte "Calvià és
Cine".
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PROGRAMA

OBJECTIU
ACTUACIONS PREVISTES
Potenciar la llengua i cultura - Revisió de tota la toponímia urbana del
terme.
catalanes.
- Revisió i estandardització de
documentació administrativa.
- Subvenció per a les revistes, publicacions i
butlletins fets en català.
- Campanya en l'àmbit del comerç, de la
restauració i de l'hoteleria de foment de la
retolació en català i d’incorporació d’
aquesta llengua a les cartes.
- Renovació dels cartells indicatius d'edificis
i monuments emblemàtics que hi ha a la
Vila.
- Creació d'un Centre d'Autoaprenentatge
de llengua Catalana.
- Organització de cursos de català per a la
ciutadania.
Fomentar l'accés a la cultura - Organitzar rutes familiars per fomentar el
coneixement del terme.
des d'edats primerenques.
- Consolidar el programa de Teatre Escolar.
- Estimular la presentació de noves
propostes entre els joves de certàmens i
convocatòries.
- Impulsar la campanya d'abonaments per
activitats infantils i juvenils.
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EVIDÈNCIES/RESULTATS
- Retirada per part del Departament de Manteniment dels cartells en mal
estat.
- Visita al Centre d’Autoaprenentatge de Català d’Inca.
- Reunió amb la directora general de Política Lingüística, i el director de
l'IEB, per acordar els termes del conveni. Esborrany del conveni. Pendent
local adient.
- Organització de cursos en col·laboració amb l'IMEB.

N

X

- Col·laboració amb el projecte del Consell de Mallorca "Rando per la
cultura" amb una excursió i posterior taller infantil de camistes a la finca
Galatzó.
- IX Mostra de Teatre Escolar (2016)
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ESTAT*
PROGRAMA
CULTURA I MEMÒRIA
HISTÒRICA

ESPAIS ESCÈNICS
MUNICIPALS

ACTIVITATS A CENTRES
CULTURALS

OBJECTIU
ACTUACIONS PREVISTES
Adequar la nomenclatura de - Dur a terme canvis pertinents per evitar
carrers i la toponímia.
que hi hagi nomenclatura lligada al passat
franquista.
- Revisar el llistat de carrers.
- Senyalitzar els indrets patrimonials per
fer palès el recorregut històric del municipi.
Investigar i divulgar.
- Activitats en el Bosc de la Memòria.
- Col·laborar amb l'Associació de Memòria
Històrica.
Participar en accions de
- Col·laborar amb l'Ajuntament de Porreres.
localització de desapareguts. - Iniciar tasques d'identificació.
- Protocol d'exhumació de víctimes de la
Guerra Civil al cementeri de Calvià.
Participar en actuacions
- Assistir a diverses conmemoracions
conmemoratives.
d'arreu de l'illa.
- Publicar les activitats de Memòria
Històrica.
Programació anual als tres espais escènics i
Potenciar l'assistència als
durant l'estiu, espais exteriors, amb
actes organitzats als tres
activitats de teatre, música i dansa als espais
espais escènics per
escènics
incorporar nous públics.
Engrandir l'oferta als centres Valorar i diversificar l'oferta de tallers
culturals i potenciar-hi altres
activitats com ara
presentacions i/o
exposicions.
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EVIDÈNCIES/RESULTATS
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- Participació a la commemoració d'abril de 2016.
- Col·laboració en l'organització de l'acte en commemoració de la
memòria històrica el 16 d'abril de 2016 al Bosc de la Memòria.

X

X
- Suport a la publicació del llibre "La Història silenciada" de Manel Suàrez
Salvà, organització de dues presentacions del mateix llibre, una a Es
Capdellà i s'altre a Calvià.
Major coneixença de l'activitat cultural per motius diversos: publicitat;
dinamitzadors culturals; oferta constant i variada...

X

Major nombre de tallers ofertats per al tercer trimestre de 2016 i
augment del nombre d'inscrits.
X
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ESTAT*
PROGRAMA
FESTES I ESDEVENIMENTS

OBJECTIU
Organització
d'esdeveniments rellevants
en el caldenari de festes
calvianeres.

ACTUACIONS PREVISTES
EVIDÈNCIES/RESULTATS
Sa Rua, Festes del rei En Jaume i Neula Parc. Organització del Neula Parc 2015 Concert al Molino per a les FRJ 2016
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ESTAT*
PROGRAMA
PROGRAMA ANUAL D'ARTS
PLÀSTIQUES

OBJECTIU
Oferir una programació
contínua i anual
d'exposicions temporals a
l'edifici municipal i al casal
de Peguera. Mostres
comisariades directament pel
departament de cultura o
amb col·laboració amb altres
institucions// Programa
BETART.

ACTUACIONS PREVISTES
Properes exposicions programades: Antoni
Alzamora, pintor calvianer (Desembre
2016) "Dones del sud", de l'Associació
Treball solidari. Programa de Betart als
centres educatius. JoanArt.
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EVIDÈNCIES/RESULTATS
- Entre el gest i la paraula. Mostra de les 10 obres guanyadores dels
Premis Calvià (1971-1982) acompanyades de 10 poemes. Abril - juny
2015. Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de Calvià.
- Memòria de les feines del Galatzó. Exposició permanent. Juny de 2015.
Finca Pública de Galatzó.
- Entre el gest i el pensament. Continuació de l'exposició «Entre el gest i la
paraula» amb la resta d’obres guardonades. Juliol - setembre de 2015.
- Granada Costa. Octubre - novembre 2015. Exposició de les obres
pictòriques dels artistes del Club Granada Costa.
- Serra de Tramuntana de Mallorca. Octubre - gener de 2016. Exposició
de les il·lustracions del llibre “Serra de Tramuntana de Mallorca”.
- El agua como fuente de vida. Pintura d'Efraín Perez. Gener - febrer de
2016.
- Dones. Reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936. Exposició
fotogràfica itinerada per l'Institut Balear de la Dóna. Març - abril de
2016.
- Alumnes de Pintura de Dori Herreros del Casal de Peguera. Març de
2016. Casal de Peguera.
- BetArt Calvià 2016. Quarta edició. Projecte d'art urbà a Calvià.
- Calvià és Cine. Juny - agost de 2016. Exposició de cartelleria, pasquins,
fotografies de rodatges, maquinaria dels cines de Calvià i altre material
relacionat amb la presència del cinema al nostre municipi. Sala
d'Exposicions de l'Ajuntament de Calvià.
- Color mediterráneo. Juny de 2016. Exposició de pintura de l'artista
calvianera Joana Mas Coll. Sala d'Exposicions del Casal de Peguera.
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ESTAT*
PROGRAMA
PROGRAMA DE
DINAMITZACIÓ CULTURAL

OBJECTIU
Enfortir la participació
ciutadana.

ACTUACIONS PREVISTES
Apropar la gestió cultural a la ciutadania i
conèixer de primera mà les necessitats de
cada zona
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EVIDÈNCIES/RESULTATS
Contractació de sis persones especialistes en gestió cultural
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