
 
 
 
 LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 
 

LA CULTURA COM A FET COMUNITARI I 
PROJECTE COMPARTIT. EL MÓN ASSOCIATIU 
 

 
OBJECTIUS GENERALS 

 
a. Promoure i protegir la societat civil cultural santfeliuenca, com un dels 

ingredients fonamentals de la riquesa cultural de la ciutat 
b. Facilitar que, en la mesura que sigui possible, l’activitat cultural de la 

ciutat sorgeixi de la iniciativa del conjunt de les entitats i que l’acció 
cultural realitzada per l’Ajuntament tingui caràcter subsidiari 

 
 
PRIORITATS 
 
1.- Fomentar l’autonomia del món associatiu i super ar l’excessiva 
dependència de l’Ajuntament a l’hora de desenvolupa r les activitats 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS   
 

• Creació d’un centre de recursos i formació per a les entitats locals 
• Reforçar els espais de reflexió del món associatiu 
• Promoure el relleu generacional de les entitats 
• Incrementar els recursos de tot tipus adreçats a les entitats 

 
 
2.- Treballar per “l’empoderament” de les entitats 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS   
 

• Afavorir la visualització i incrementar el coneixement de les activitats 
organitzades pel món associatiu en el calendar anual 

• Fomentar la gestió compartida (Ajuntament i entitats) de programes culturals de 
ciutat 

 
 

3.- Promoure la gestió cooperativa a equipaments i programacions 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS   
 

• Desenvolupar la prioritat anterior i a la vegada comprometre la societat civil en 
la gestió cultural de l’àmbit global de ciutat 

 
 

 



 
4.- Promoure l’interconeixement i l’intercanvi entr e les entitats 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS   
 
• Generar noves activitats compartides, a partir de posar en comú activitats que 

ja es fan i altres de noves (per exemple, la Tardor al Palau) 
• Impulsar una borsa de recursos materials i humans a compatir (tipus banc del 

temps) 
• Promoure espais de reflexió compartida sobre temàtiques concretes 

 
5.- Crear una xarxa de comunicació de les activitat s culturals 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS   
 
• Millorar la difusió de les activitats 
• Evitar coincidències i “contraprogramacions” 
• Les xarxes socials al servei de les entitats 

 
 
6.- Promoure que les entitats històriques amb patri moni tinguin viabilitat i 
que representin una riquesa cultural col·lectiva de  tota la ciutat, 
optimitzant el seu ús social i ciutadà 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS   

 
• Estudiar la possibilitat d’establir convenis per tal que el patrimoni d’aquestes 

entitats tinguin un ús col·lectiu i ciutadà, amb suport municipal 
 
 
7.- Incentivar la diferència i l’especialització de  les activitats de les entitats 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS   

 
• Mirar d’evitar les repeticions d’activitats en diverses associacions 
• Promoure, en alguns casos, la progressiva especialització de les activitats i 

millorar-ne la qualitat 
 
 
 


