CULTURA
Objectius:
o Apropar la cultura, en la més àmplia expressió i el màxim de llenguatges
artístics, a tota la població
o Promoure la participació de la ciutadana en la vida cultural de la vila, amb
especial atenció a la infància, els i les joves i la gent gran.
o Posar en valor la vida cultural d'Altafulla per aconseguir que sigui referent a
la zona.
o Facilitar la instal·lació de nous espais de creació artística, incorporant els
usos d'espais i equipaments en desús o infrautilitzats.
Recursos
o Els espais i equipaments municipals (edificis, carrers, places, etc.) així com
altres de diferents titularitats que podrien estar oberts per a la realització
de diferents activitats.
o La possibilitat de disposar de l'espai de la platja del Canyadell
o Entitats culturals del poble.
Accions
o Adaptar La Violeta per convertir-la en un espai polivalent on es puguin
desenvolupar correctament diferents activitats culturals.
o Elaborar una guia d'usos dels espais i infraestructures municipals.
o Ampliar els horaris de la Biblioteca, per tal que sigui un dels motors
d'activitat cultural del municipi.
o Crear uns "Premis Altafulla", adreçats al jovent, acollint diferents
disciplines artístiques i creatives. Pot estar patrocinat per entitats i
empreses del municipi.
o Potenciar exposicions itinerants de diferents temàtiques, creant una xarxa
d'intercanvi amb altres municipis.
o Incloure en les programacions culturals espais d'expressions artístiques
d'altres cultures.
o Incentivar la relació intergeneracional, lligat amb la ràdio i l'aula
audiovisual.
o Crear un projecte d'"Història Viva" amb entrevistes de joves a avis,
documentant-ho amb fotografies, gravacions, etc.

o Crear un projecte d'intercanvi de jocs entre avis i criatures.
o Aprofitar la implantació del Festival de Veus per obrir-lo a noves seccions,
creant un Mini-Festival per a grups locals, ubicant-lo en diferents llocs però
coincidint amb les dates.
o Realitzar polítiques de normalització de pràctiques culturals juvenils,
facilitant espais públics on es puguin desenvolupar aquelles activitats que
s'han considerat "marginals" com ara els grafitis, el rap, o altres estils
musicals.
o Fomentar els clubs de lectura juvenil o espais de tertúlia que despertin
l'interès per la lectura.
o Fomentar la creativitat local del jovent facilitant la interacció amb els
artistes locals reconeguts, creant laboratoris en els centres educatius i
cedint espais en desús o no, per fomentar aquesta creativitat.
o Donar suport a les Entitats locals per tal que en el seu programa
d'activitats posin especial èmfasi en fer partícip a joves i infants.
o Trobar la fórmula per fer més bona Promoció i Visualització de les
activitats culturals.

