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2. Preàmbul
El projecte que teniu a les mans ha estat plantejat i redactat des de Mataró,
impulsat per l’Associació per la Cultura i la Cohesió Social MATARÓ CULTURAL
amb la participació de diferents entitats, la majoria de l’àmbit cultural, però
també de l’empresarial, totes elles amb una llarga i important trajectòria.
Neix del convenciment que la relació i l’intercanvi entre ciutats ens enriqueix
a tots, social i culturalment. És per això que, no havent rebut el suport del jurat
de la primera edició dels premis FEM MATARÓ 2022, les entitats participants
hem decidit seguir treballant per fer-lo realitat. Ens hem adonat també que,
l’intercanvi que es proposa pot abastar un territori més ampli, essent la
comarca la unitat territorial més propera i adequada per tal de facilitar la seva
promoció, des del punt de vista de les relacions econòmiques.
És per tot això, que el projecte resta obert a l’ampliació i incorporació d’altres
entitats i noves accions amb la col·laboració d’entitats, institucions i
organismes públics d’àmbit comarcal, convençuts que aquest fet enriquirà la
proposta.
Sens dubte, la proposta que es presenta és també una oportunitat de consolidar
el Maresme com un espai de constant innovació i creixement econòmic, així
com de confluència de talents a les empreses, les organitzacions i institucions;
un territori innovador i creatiu, donant compliment, d’aquesta manera, a un dels
objectius centrals del Pla Estratègic del Maresme.
Així mateix, com es diu al propi projecte, es valora molt positivament una
possible inclusió d’intercanvis de caràcter acadèmic en el cas de la participació
del TecnoCampusMataró, com a centre generador de coneixement, formació i
innovació, magnífic complement a la participació empresarial.
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3. Fitxa entitat impulsora | Dades principals

Nom

As. per la Cultura i la Cohesió Social MATARÓ CULTURAL

Adreça

Carrer Ample, 15 – 08303 MATARÓ

Contacte

matrocultural@matarocultural.cat

President

Dionisio Fernández Garcia (+34 657 693 656)

Responsable projecte

Joaquim Fernàndez i Oller (+34 627 929 791)

http://www.matarocultural.cat

Associació sense afany de lucre dedicada a la promoció de la
identitat, la cultura i la llengua pròpia i la cohesió social de
Catalunya.

Descripció

Així com promoure el coneixement i l'intercanvi cultural i
artístic entre la ciutat de Mataró i altres ciutats, tant de
Catalunya com de fora.

i Objectius

Activitats principals

Edició de publicacions i altres materials divulgatius,
prioritàriament digitals i/o audiovisuals, sobre els treballs i
conclusions derivades de les seves activitats.
Activitats culturals, exposicions, conferències, taules rodones
i totes aquelles que estiguin en la direcció adequada per
aconseguir les finalitats de l’entitat.
NIF: G-66935347

Identificació

Registre General d'Entitats número: 60001
Registre Municipal d'Entitats número: 824
CaixaBank, SA
Oficina ILLA CRISTINA

Dades bancàries

Avda. Puig i Cadafalch, 177 / 08303 MATARÓ
Codi SWIFT: 2100 ES BB 305
Codificació compte corrent: ES21 2100 0305 1402 0031 3998
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4. Nom de la proposta
“INTERCANVI SOCIOCULTURAL ENTRE MATARÓ I L’ALGUER”
5. Descripció de la proposta
El projecte que es presenta, de forma resumida, consisteix en:
•

La cooperació entre entitats locals per l’intercanvi social i cultural
entre les ciutats de Mataró (Catalunya) i l’Alguer (Sardenya) a través,
principalment, de l’organització d’actes i activitats en l’àmbit de
diferents disciplines culturals i del sector empresarial, amb la
participació d’artistes, actors, músics i experts, tots col·laboradors
habituals de la ciutat.

•

Producció d’elements perdurables en el temps que facilitin el
coneixement de la realitat social, cultural i econòmica de la ciutat i la
comarca. Elements que s’exposaran al costat d’obres de diversos artistes
plàstics mataronins i també durant la celebració de les conferències i
altres actes previstos.

•

Edició d’un petit quadern (revista) que reflecteixi el conjunt de totes les
activitats i accions que es proposa realitzar, que serveixi de catàleg de
l’exposició prevista i que incorpori elements de promoció de la ciutat i la
comarca.

•

Organització de trobades entre una delegació d’empresaris de Mataró
i persones del teixit econòmic de l’Alguer, així com entre els
components del grups de música i teatre que es desplaçaran i artistes
i formadors algueresos.

•

La possibilitat de retorn i continuïtat de l’intercanvi com a eina de
promoció de ciutat per portar nous visitants provinents de ciutats i
comarques amb les quals Mataró o el Maresme hi tinguin algun element
en comú. En aquest cas la llengua. Tot i que aquest punt no forma part
d’aquesta fase del projecte, sinó que la seva organització serà decisió de
les institucions i administracions públiques.

6. Antecedents
El nivell de benestar d’una comunitat depèn de la capacitat de generar riquesa
en el marc d’una economia competitiva i sostenible, basada en la innovació i,
alhora, de la voluntat i capacitat de generar recursos de benestar per a tothom.
Cada vegada més, la cultura, com l’esport, té un important paper en aquesta
generació de recursos, així com també en el benestar personal i la cohesió social.
Per altra banda, cada vegada és més difícil conservar la identitat i la cultura de
les comunitats que no tenen darrere seu un estat per protegir-les.
En un món globalitzat, en el qual s’imposa la uniformitat, tant política com
econòmica i cultural, és imprescindible la militància cultural amb totes les
nostres forces.
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A Sardenya, com a la Catalunya Nord, una part de la població parla en català,
malgrat no tingui el reconeixement de llengua oficial. Durant les darreres
dècades, a més, s’ha incrementat l’ensenyament de la llengua catalana a les
escoles, tot i que encara segueix essent una llengua en inferioritat de condicions
amb l’italià i el francès respectivament.
Aquests són aspectes a tenir en compte a l’hora de proposar l’intercanvi
sociocultural amb l’Alguer. Proposta que serà bo que es repeteixi amb altres
poblacions i/o regions amb les quals Mataró o la comarca hi mantinguin altres
punts de connexió.
En aquest sentit, és necessari promoure una àmplia implicació de la cultura, des
del sector privat fins a la societat civil i les administracions públiques. En
definitiva, reivindiquem la cultura com un actiu de l'Agenda 2030. Les
expressions culturals sempre han estat vehicles de comunicació, intercanvi i
cooperació entre diferents realitats. L'acceptació de la multiculturalitat
mundial es transforma en una forma d'acceptar diàlegs entre les cultures. El
pluralisme cultural i la comprensió de l'altre són elements imprescindibles
per assegurar la convivència entre les ciutadanies contemporànies.
Abans d’entrar de ple en el contingut del projecte, calen algunes notes
descriptives sobre les ciutats entre les quals es proposa portar a terme aquest
intercanvi sociocultural.

MATARÓ
Mataró, amb 127.000 habitants, és la capital de la comarca del Maresme i està
ben situada entre mar i muntanya, i solament a 30 km del centre de Barcelona.
Aquest fet converteix Mataró en la porta d’entrada al nord de la capital catalana.
La ciutat conserva un patrimoni cultural i arquitectònic rellevant però, en part,
encara poc conegut:
•
•
•
•

L’anomenada Capella Sixtina del barroc català, la Capella dels Dolors,
ubicada a la Basílica de Santa Maria és, amb les pintures de Viladomat,
l’únic conjunt barroc que es conserva sencer al país.
La Casa Coll i Regàs, obra de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, fill il·lustre
de Mataró.
L’antiga Presó, obra de l’arquitecte Elies Rogent, primera de l’estat
espanyol en aplicar el sistema panòptic.
La Nau Gaudí, primera obra del geni del modernisme Antoni Gaudí.

Les seves platges i el seu port, amb l’increment de la pràctica esportiva dels
darrers anys són un atractiu per a molts visitants.
Pel que fa a l’activitat cultural i a les festes populars són moltes les persones que
acudeixen a Mataró per gaudir de la seva Festa Major, Les Santes, una de les
millors i més potents de Catalunya. Però també el Festival Internacional d’Orgue
que es celebra durant el mes de juliol o el Festival Tast de Jazz, que tanca la
programació d’estiu. Són moments per gaudir de la música en directe, present
tot l’any a la ciutat.
5
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Especial menció mereixen els actes de la Setmana Santa mataronina, un
exemple de fraternitat entre el model autòcton i els que s’han incorporat a
través de les persones vingudes d’altres llocs de la península.
És obligat visitar la secció de Gènere de Punt del Museu de Mataró a Can Marfà,
que acull la col·lecció de maquinària tèxtil més important de l’estat, a través de
la qual s’explica la història industrial de la ciutat, així com Ca l’Arenas i
Can Palauet, que juntament amb l’Ateneu de la Fundació Iluro ofereixen
exposicions temporals d’arts plàstiques i visuals de qualitat durant tot l’any.
Els amants de la història, no poden deixar de visitar el jaciment arqueològic de
Torre Llauder, les restes romanes més importants entre Empúries i Tarragona.
Tot això, a més, els visitants ho trobaran acompanyat d’una oferta comercial i
gastronòmica de qualitat, a la qual es suma la que ofereix el centre comercial
Mataró Parc, on l’oferta és molt variada i d’excel·lent qualitat.
L’ALGUER
Anomenada la Barceloneta de Sardenya, l’Alguer és una ciutat situada a la
Sardenya nord-occidental amb una costa de 80 km, en la que s’alternen
blanques platges i roques de diferents colors que donen una imatge única a la
Mediterrània. Fundada el segle XII per la potent família genovesa dels Dòria, va
ser conquerida definitivament pels catalans l’any 1354 i, des d’aquella data,
l’Alguer va esdevenir catalana i ho continuarà sent, en l’esperit, sota les
dominacions següents i avui sota la república italiana.
Econòmicament, l’Alguer va viure el seu millor moment sota la dominació
catalano-aragonesa i amb l’expulsió de la comunitat hebraica el 1492, que en
gran part havia arribat el s XIV, provinent del Llenguadoc i la Provença.
L’any 1501 l’Alguer rep el títol de ciutat i el 1503 és elevada a seu de Bisbat. Al
segle XVI es reparen les muralles i les torres i es construeix la catedral. La
consciència lingüística dels algueresos, de fet mai sufocada, va despertar amb
la visita a l’Alguer d’Eduard Toda l’any 1887, en què va aparèixer un moviment
cultural protagonista d’iniciatives i canvis que van tenir un moment àlgid amb
la participació algueresa al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
de 1906 a Barcelona, amb la presència de Ramon Clavellet i Joan Palomba, i
després amb el viatge de retrobament de comunitats de parla catalana a
l’Alguer l’any 1960. Actualment els contactes entre la Barceloneta de Sardenya i
els Països Catalans són freqüents.
Des de 1981, l’església algueresa celebra cada diumenge a l’església de Sant
Francesc la Missa en alguerès. Des de 1982 l’escola Pasqual Scanu fa cursos per
l’ensenyament del català.
Des de 1985 l’entitat Obra Cultural promou iniciatives culturals, viatges,
conferències, convenis, premis literaris, mostres, etc. L’any 1988, la mateixa
entitat va crear la Biblioteca Catalana.
Una gran quantitat d’activitat musical, teatral i poètica, amb la presència de
companyies, corals i un gran nombre d’autors, completa el panorama del
catalanisme alguerès. Això sense oblidar la feina que fa Òmnium Cultural de
l’Alguer.
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L’economia, un cop perdudes les activitats tradicionals, es basa actualment en
el turisme, essent la primavera i la tardor les millors èpoques per visitar L’Alguer.
Interessants de visitar, a més de les muralles i la catedral, ho són l’església i el
claustre de Sant Francesc (segles XIII–XIV) i tot el centre històric amb els seus
característics carrers on és possible trobar molts testimoniatges de la presència
catalana a les façanes dels palaus més importants: Palau d’Albis, Palau Lavagna
i Palau Serra (plaça Cívica o del Pou vell) Palau Guillot (carrer Carlo Alberto o
Major), Palau Carcassona (carrer Sant Erasmo o de les monges), Palau Machin
(carrer Príncep Umberto o de Bon aire), Palau Simon (carrer F. Ferret) i altres.
Fora del centre urbà, s’aconsella de veure les platges i l’estany del Càlic de gran
importància ambiental, sobretot per l’avifauna marina i tota l’àrea del parc
natural de Port Conte.
En aquest parc podeu visitar el complex de Palmavera, l’oasi faunístic Arca de
Noè i el promontori de Cap de la Caça del qual a través l’escala del cabirol (amb
600 graons) es pot baixar a les grutes de Neptú, davant la reserva marina.
És recomanable una visita a les propietats agroalimentàries “Sella & Mosca” i la
cantina S. Maria La Palma de vins de L’Alguer, i la Sant Julià productora d’oli. A
l’Alguer és fàcil trobar hotels i restaurants de bona qualitat.
L’aeroport és a deu minuts de la ciutat, mentre que el port de Porto Torres, amb
l’embarcament per anar a Gènova i a Tulon, és a trenta minuts en cotxe.

FONT: http://www.obracultural.cat/lalguer/
Relació artística entre les ciutats de Mataró i l’Alguer
S’adjunta un petit fragment de la breu biografia de l’artista Jordi Arenas, escrita
per Nicolau Guanyabens (historiador) per al catàleg d’una exposició antològica
Jordi Arenas i Clavell (Mataró, 1920-1998), organitzada pel Patronat Municipal
de Cultura i que van acollir els espais de Can Palauet, el Museu de Mataró i el
Museu Arxiu de Santa Maria el desembre de 2003.
“Al desembre de 1990 viatja a l’Alguer a presenciar la inauguració d’un bust
que ell ha esculpit. Es tracta de Ramon Clavellet, prohom alguerès, exponent
de la Renaixença. L’encàrrec li ha vingut de l’Associació “Amics de l’Alguer” de
Barcelona. Cinc anys després, repeteix experiència amb un altre bust per a la
ciutat italiana que representa un altre personatge de la cultura catalana a
l’Alguer: Joan Palomba”.
7. Objectius a assolir
a. Objectius generals:
•
•
•
•
•
•
7

Projectar una imatge sòlida i atractiva de Mataró
Promoure, de forma integral, el coneixement de Mataró i el Maresme
per col·laborar en l’increment de les relacions socials, culturals i
econòmiques (comerç i hoteleria)
Promoure la cultura, les tradicions i la llengua catalanes
Utilitzar la cultura com eina de promoció de ciutat, vinculant la cultura
a la marca Mataró
Posicionar l’Art i la Cultura com a eines per a la transformació social
Establir relacions comercials perdurables entre ambdues ciutats
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b. Objectius específics:
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentar el nombre de turistes que consumeixen turisme cultural,
posicionant Mataró i el Maresme com a destinacions de referència
Establir llaços culturals i econòmics, que poden esdevenir
permanents, amb un territori de parla catalana fora de l’estat espanyol
Fomentar la igualtat entre dones i homes, integrant la perspectiva de
gènere en tots les àmbits del desenvolupament del projecte
Donar l’oportunitat a artistes mataronins de les diferents arts
d’exposar o actuar fora del territori de l’estat espanyol
Donar a conèixer la relació històrica i cultural que existeix amb un dels
territoris de parla catalana allunyats de la nostra comarca
Facilitar propers intercanvis amb altres poblacions amb les que
existeixi algun punt de coincidència
Posar les bases per a una segona fase de retorn, que es faria a Mataró
Potenciar el treball en xarxa entre diferents entitats

8. Metodologia
Es mantindrà una metodologia àgil en el desenvolupament de la proposta,
basada en l'adaptabilitat a qualsevol canvi com a garantia d'èxit del projecte
global.
Es farà una avaluació contínua del desenvolupament del treball per tal de
poder prendre les decisions més adequades en el cas que calgui alguna
modificació en el plantejament inicial. L’avaluació i tancament del projecte
mereixeran un apartat específic al final d’aquesta memòria tècnica.
Es tractarà cadascuna de les activitats com un petit projecte dins la proposta
global. Per aquesta raó, cada acció inclou totes les tasques necessàries, com
planificació, anàlisi de requisits, disseny, coordinació, documentació i avaluació.
Sempre s’analitzaran les Fortaleses i Debilitats internes, així com les
Oportunitats i Amenaces externes, a l’hora de planificar, dissenyar i executar les
propostes.
El paper principal de l’entitat impulsora serà el de coordinació, recerca de
recursos i garantia dels serveis i eines necessàries, tant a Mataró com a l’Alguer,
mentre que cada entitat participant serà responsable del disseny i execució de
cadascuna de les activitats proposades,
S’aplicaran mètodes que fomentin l’associacionisme, la col·laboració entre
entitats, el voluntariat i la participació ciutadana, constituint una taula de
treball on hi seran representades totes les entitats participants al projecte,
coordinada per l’entitat impulsora, la qual es reunirà periòdicament (veure
cronograma del projecte a l’annex núm. 1) i serà l’encarregada de validar tant les
fitxes de cada activitat, com les memòries de seguiment i de tancament. De
totes les trobades se’n deixarà constància en una acta que posteriorment
formarà part dels informes de seguiment i s’hi convidarà a assistir a les possibles
institucions i organismes que aportin finançament al projecte.
Com a innovació en la relació i treball conjunt d’associacions de la ciutat,
s’utilitzaran eines informàtiques que permetin compartir informació i
documents de tot tipus (com per exemple Google Drive, Google Calendar i
programes específics per a la gestió i control de projectes). Això també
8
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permetrà, en el cas de compte amb recursos públics, un coneixement, en temps
real, de la situació del projecte per part de l’administració.
En tractar-se d’un projecte de promoció de ciutat, basat en la cultura com a
element de promoció, la difusió i la comunicació agafen un valor fonamental
en el conjunt dels recursos que es dedicaran a la proposta.
9. Valor estratègic de la proposta
El projecte té en compte les estratègies definides a continuació:
1a. Els reptes i compromisos del Pla Estratègic Mataró 20/22
-

La proposta respon al Repte 3: Imatge, reconeixement i promoció de
la ciutat. Col·laborant en la construcció de la seva identitat i el seu
posicionament extern.
El projecte, si es porta a terme, col·laborarà a que Mataró sigui
reconeguda com a capital mediterrània de la Regió Metropolitana
de Barcelona.
S’aposta per Mataró com a destinació turística amb un model cultural
i patrimonial propis.
L’execució del projecte suposarà un impuls a la creació cultural per
l’incentiu que suposa la possibilitat d’exposar i/o actuar fora del
territori de l’Estat.

2a. Els eixos i les accions definides al Llibre Blanc de la Cultura de Mataró
-

Compleix amb els objectius generals de consolidar la cultura com un
dels fonaments del desenvolupament de la ciutat, així com de generar
i mantenir un ecosistema cultural mataroní sòlid i inclusiu.
Fa aportacions als eixos estratègics 3 i 4; definició del relat i la marca
de la cultura de Mataró i promoció dels agents culturals de la ciutat,
respectivament.
En el camp de les accions previstes al LBC, respon a la col·laboració
amb Turisme per crear una marca de Mataró Cultural.

3a. Els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS)
Si bé cap dels 17 ODS es concentra exclusivament en la cultura, l'Agenda
resultant inclou diverses referències explícites als aspectes culturals. Pel
que fa al projecte que es presenta, val la pena destacar els següents
elements:
- La Meta 8.3 aborda la promoció de les polítiques orientades al
desenvolupament que donin suport a les activitats productives, així
com, entre d’altres, la creativitat i la innovació.
- Les Fites 8.9 i 12.b fan referència a la necessitat d'elaborar i posar en
pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible,
també a través de la cultura i els productes locals, i la necessitat
d'elaborar instruments adequats a aquests efectes.

9
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4a. L’Agenda Europea de la Cultura
-

-

Es compleix amb l’objectiu estratègic de l’Agenda Europea pel que fa
a la Dimensió exterior, que planteja el reforçament de les relacions
culturals internacionals amb:
a. El suport de la cultura com a motor d’un desenvolupament
socioeconòmic sostenible.
b. La promoció del diàleg cultural i intercultural per aconseguir
unes relacions internacionals pacífiques.
Es contribueix al compliment del 3r objectiu de l’Agenda pel que fa a
les principals accions de reforçar les relacions culturals internacionals.
Concretament, pel que fa al suport a la cultura com a motor del
desenvolupament socioeconòmic sostenible.

5a. Els reptes de l’Any del Turisme Cultural (2018), al qual es va adherir
Mataró
-

Repte (bidireccional): Posicionar la cultura com a eix clau de
diferenciació de la destinació i, al mateix temps, fer que el turisme,
lluny de suposar una amenaça per a la cultura local (lluny d’amagarla, disfressar-la, folkloritzar-la o homogeneïtzar-la), la posi en valor i
esdevingui una oportunitat per a la seva sostenibilitat social i
econòmica.

-

Posar en valor la riquesa de Mataró i el Maresme, com a destinació
de destinacions autònomes, sostenibles i competitives, impulsant una
millor distribució territorial de l’activitat turística.

10. Justificació: Innovació i continuïtat
La ciutat de Mataró està agermanada amb els municipis alemanys de
Dürnau i Gammelshausen, la ciutat francesa de Créteil, la ciutat italiana de
Corsico, la ciutat espanyola de Cehegín i la nord-americana de Fort
Lauderdale, però mai ha organitzat cap conjunt d’actes amb la intenció de
mantenir un intercanvi sociocultural d’aquesta amplitud, transversalitat
i implicació, ni amb aquestes ni amb cap altra, sinó que les relacions han
estat esporàdiques i, generalment, festives. En definitiva, podem dir que els
agermanaments no han donat a Mataró cap oportunitat d’incrementar el
nombre de visitants amb finalitats turístiques que aportin, al teixit econòmic
i a la ciutadania en general, cap benefici.
Així doncs, la proposta d’un intercanvi que cerqui la promoció de la ciutat
i la comarca a través de la cultura amb la participació del teixit
empresarial és una fórmula innovadora pel que fa a les relacions existents
10
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entre Mataró i altres ciutats i, com s’ha dit als apartats d’antecedents i
objectius, ha de servir de model per a posteriors intercanvis amb altres
ciutats, especialment europees, amb les quals Mataró o el Maresme tinguin
punts de connexió i/o relació.
11. Accions que contempla el projecte
•

•

Edició d’una revista o quadern que reculli:
- Programa detallat dels actes i activitats que es proposa organitzar
amb motiu de l’intercanvi, amb lloc i horaris de cadascun d’ells
- Llocs més emblemàtics. Recull sintetitzat de les rutes turístiques i
visites guiades de Mataró
- Principals esdeveniments i espectacles musicals del Maresme
- Entitats de Mataró i l’Alguer que participen en el projecte
- Institucions, organismes i patrocinadors de l’intercanvi
- Artistes que participen en el projecte amb el recull d’obres que hi
aporten
- Escrits institucionals de salutació
Exposició de promoció de Mataró i el Maresme (a base de plafons o rollups), amb atenció especial a elements patrimonials i culturals de Mataró
i el Maresme, així com al seu teixit comercial.

A MATARÓ
•

Acte de presentació del projecte en el marc de la inauguració de
l’exposició de les obres que posteriorment viatjaran a l’Alguer.
Les obres estaran exposades i es podran visitar durant un mínim de 15
dies a l’Espai F del Foment Mataroní, una sala a peu de carrer al centre
de Mataró, per tal que puguin ser conegudes per la ciutadania.
En aquest acte hi participaran l’entitat impulsora i totes les entitats
participants, i s’hi convidarà als representants de les administracions,
organismes i empreses patrocinadores del projecte.

A L’ALGUER
•
•
•
•
•

Exposició d’una vintena d’obres d’artistes mataronins/es, a proposta
de l’Associació Sant Lluc per l’Art de Mataró.
Conferències i tertúlies al voltant de la història i el patrimoni de Mataró i
del seu teixit comercial i industrial, així com de la situació del català a
Catalunya i a l’Alguer
Representació teatral i concert a càrrecs d’actors i músics mataronins
Trobades d’intercanvi entre músics i formadors musicals d’ambdues
poblacions, així com de persones de l’àmbit del teatre i altres disciplines
culturals i de l’entorn de la llengua
Trobada d’intercanvi entre empresaris d’ambdues ciutats

En redactar la memòria, també s’ha plantejat la possibilitat d’aprofitar
l’oportunitat que ofereix el projecte per facilitar un intercanvi universitari
entre ambdues ciutats, el que requeriria de la participació del
TecnoCampusMataró, com a centre generador de coneixement, formació i
innovació, magnífic complement a la participació empresarial prevista al
projecte. Sens dubte, això suposaria un important enriquiment de projecte,
però també un increment pressupostari que caldria afrontar.
11
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12. Calendari: dates de realització i durada
•

Exposició a l’Espai F del Foment Mataroní de Mataró, la primera
quinzena de setembre de 2020 de les pintures que viatjaran a l’Alguer.
Es preveu que tingui una durada mínima de dues setmanes.

•

Les activitats de la delegació de Mataró a l’Alguer tindran lloc durant la
primera setmana del mes d’octubre de 2020. S’adjunta un esborrany de
la proposta de programa:
Dissabte, 3 d’octubre de 2020
RECEPCIÓ: Presentació de la proposta a les autoritats de l’Alguer amb
possible presència, en el cas que participin en el finançament del
projecte, d’autoritats de Mataró i Comarca.
Roda de premsa: Presentació del projecte a la premsa local i
corresponsalies, amb presència de representants de l’entitat
impulsora, el responsable de l’oficina de la Generalitat de Catalunya i
autoritats locals de l’Alguer i de Mataró i Comarca.
TEATRE: Representació d’una obra de petit format a càrrec de Sala
Cabanyes, secció teatral de Centre Catòlic de Mataró. El títol de l’obra
es decidirà durant el període de concreció del projecte atenent a la
disponibilitat de viatjar dels actors i tècnics, tenint en compte que tots
ells són amateurs.
Trobada informal entre representants d’entitats culturals alguereses
al voltant de les arts escèniques i els participants, actors i tècnics, a la
representació teatral.
Dilluns, 5 d’octubre de 2020
ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS: Inauguració de l’exposició col·lectiva
d’artistes mataronins que han estat finalistes en les dues darreres
edicions del Premi TORRES GARCIA, Ciutat de Mataró, que es celebra
cada dos anys a la ciutat organitzat per l’Associació Sant Lluc per l’Art
de Mataró. Premi en el que hi participen artistes de tot l’estat
espanyol.
PATRIMONI I HISTÒRIA: Conferència sobre el patrimoni i la història de
Mataró a càrrec d’un membre del Museu Arxiu de Santa Maria,
Centre d’Estudis Locals.
Dimarts, 6 d’octubre de 2020
LLENGUA: Conferència / Tertúlia sobre la situació del català a
Mataró/Maresme (Catalunya) i l’Alguer (Sardenya) a càrrec d’un
membre de la Delegació del Maresme d’Òmnium Cultural i un
representant d’Òmnium Cultural de l’Alguer.
Fora de pressupost, es convidarà a participar-hi al CPNL, a través del
CNL de Mataró i Maresme.
Dimecres, 7 d’octubre de 2020
COMERÇ, HOSTALERIA I INDÚSTRIA: Conferència sobre les
característiques dels sectors de serveis, bàsicament comerç i
hostaleria, i de la indústria a la ciutat de Mataró i la seva comarca, a

12
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càrrec de la persona o persones proposades per la FAGEM (Federació
d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme).
Reunió de treball entre una representació d’empresaris de diferents
sectors econòmics de Mataró i Maresme i de l’Alguer, amb la
col·laboració de les respectives cambres de comerç i membres de
l’entitat participant organitzadora de l’acte, sobre comerç i indústria.
Dijous, 8 d’octubre de 2020
MÚSICA: Concert-recital a càrrec del TRIO ÍTACA, grup musical que
col·labora de forma desinteressada, format per Genís Mayola Serrat,
guitarra i veu; Àngel Ribas, acordió i Laura Guasteví, fagot i flauta
travessera.
Trobada entre els components del grup i músics i formadors musicals
de l’Alguer.
Divendres, 9 d’octubre de 2020
CLOENDA: Sopar institucional amb la participació de representants
d’institucions i organismes, empresaris i representants d’entitats
participants en el projecte (es preveu que cada persona assistent es
faci càrrec del preu del seu cobert).
Per complir amb aquest calendari, els trasllats de les persones membres
d’entitats participants es farà de forma esglaonada en funció de la data
de celebració de l’activitat a la qual es participa. Únicament les persones
coordinadores del projecte i responsables de difusió i comunicació
romandran tots els dies a l’Alguer (veure a la graella de l’annex número 2).
•

Actes de retorn de l’Alguer a Mataró. Dates a concretar durant l’any 2021.
L’entitat impulsora i les entitats participants, es posen a disposició de
l’administració local per tal de participar en una segona fase del projecte,
així com per l’organització, en anys successius, d’intercanvis amb altres
ciutats.

13. Destinataris i beneficiaris
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•

Pel que fa a gaudir de la programació:
- Inicialment els ciutadans i ciutadanes de Mataró i la seva comarca
pel que fa a poder gaudir d’una exposició d’obres d’artistes de prestigi
- En la fase d’execució del projecte seran els ciutadans i ciutadanes
algueresos i d’altres poblacions de Sardenya
- En la fase de retorn, prevista pel 2021, ciutadans i ciutadanes de
Mataró i el Maresme, així com el comerç i la hostaleria

•

Pel que fa als objectius del projecte:
- El teixit cultural, econòmic i social de Mataró i comarca i també el
de l’Alguer, s’han de veure beneficiats com a conseqüència del
coneixement de l’oferta cultural i d’oci que aporta el projecte
- En el sentit més ampli, tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró i
l’entorn
- Les diferents poblacions de la comarca del Maresme pel que pot
representar el projecte d’element de cohesió territorial, intercanvi
comercial i relacions empresarials
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14. Quadre resum Entitats, organismes i institucions participants
Entitat /

Àmbit d'actuació

Col·lectiu
Entitat
impulsora

Cultura i cohesió social

Entitat participant n. 1

Comunicació

Entitat participant n. 2

Arts escèniques

Entitat participant n. 3
Entitat participant n. 4
Entitat participant n. 5
Entitat participant n. 6
Entitat participant n. 7
Organisme

Arts plàstiques i visuals

Institució

Sala Cabanyes, secció teatral del Centre Catòlic
Sant Lluc per l’Art de Mataró

Empresarial

Federació Ass. i Gremis Empresarials del Maresme

Llegua, cultura i cohesió social Òmnium Cultural, Delegació del Maresme
Cultura i cohesió social
Música

Entitat en origen

Associació Ràdio la Veu de Cerdanyola

Recerca històrica i conservació Museu Arxiu de Santa Maria, Centre Estudis Locals

Economia

Grup musical

Nom
As. Per la Cultura i Cohesió Social MATARÓ CULTURAL

Foment Mataroní
Cambra Comerç BCN, Delegació del Maresme
Trio Ítaca

Llegua, cultura i cohesió social Òmnium Cultural de l’Alguer
Administració local

Sindicatura de l’Alguer

15. Rol de les entitats participants
•

Associació Ràdio la Veu de Cerdanyola: Difusió
Una entitat amb vocació de ser una eina de cohesió i participació nascuda
al barri de Cerdanyola de Mataró per a tota la ciutat.
Mitjà de comunicació local, reconegut per la Generalitat de Catalunya,
que serà el responsable del seguiment periodístic de tot el projecte,
preparatius i execució, per tal d’informar als mitjans de comunicació i a
totes les persones que hi estiguin interessades i promocionar l’activitat en
base al Pla de Comunicació (Annex núm. 4).
Pàgina web de l’entitat: http://laveucdm.cat/

•

Sala Cabanyes, secció teatral del Centre Catòlic: Arts Escèniques
Entitat associativa de caràcter voluntari, que amb els anys ha esdevingut
un exemple d’associacionisme cultural. La seva història és una petita part
de la història de Mataró. El 2016 la Generalitat de Catalunya li atorgà la
Creu de Sant Jordi per la tasca realitzada durant els seus 100 anys de vida.
-

Posada en escena d’una obra de teatre de petit format
Participació en una trobada amb artistes i actors de l’Alguer

Pàgina web de l’entitat: https://salacabanyes.cat/
•

Associació Sant Lluc per l’Art de Mataró: Arts plàstiques i visuals
Entitat sense afany de lucre que té com a objectius la promoció i la gestió
d'activitats artístiques i culturals per tal de fomentar i estimular el
coneixement i la creació en el camp de les arts plàstiques, i la divulgació
de l'art i dels artistes dins l'àmbit territorial de Mataró i la comarca del
Maresme.
És l’entitat organitzadora de la Biennal Torres Garcia, Ciutat de Mataró, de
pintura.
-

14

Selecció dels artistes participants
Comissariat i organització de l’exposició
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Pàgina web de l’entitat: http://www.santlluc.org/
•

Museu Arxiu de Santa Maria | Centre d’Estudis Locals: Història local
Institució creada per a la gestió del patrimoni artístic, històric i cultural. El
seu abast d'actuació i gestió s'ha vist progressivament augmentat gràcies
a les moltes donacions rebudes, principalment de fons personals i
patrimonials, i també d'entitats i d'empreses.
-

Organització d’una conferència sobre el patrimoni i la història
de Mataró

Pàgina web de l’entitat: http://www.masmm.org/
•

Federació d’Associacions
(FAGEM): Teixit econòmic

i

Gremis

Empresarials

del

Maresme

Entitat que va néixer amb la voluntat d'aglutinar el teixit empresarial de
tots els sectors econòmics de la comarca, per tal d'exercir d'interlocutora
entre el món empresarial i les administracions, la resta d'agents socials i
la ciutadania.
Està dirigida per un Consell General format pels representants de les
entitats associades.
-

Organització d’una conferència sobre el potencial empresarial
i comercial de Mataró

Pagina web de l’entitat: https://www.fagem.org/
•

Òmnium Cultural | Delegació del Maresme: Llengua
Entitat sense ànim de lucre que treballa per la promoció de la llengua i la
cultura catalanes, l'educació, la cohesió social i la defensa dels drets
nacionals de Catalunya.
A més compta amb delegacions a llocs de parla catalana fora de l’Estat
espanyol, com és el cas de l’Alguer.
-

Enllaç amb Òmnium Cultural de l’Alguer
Corresponsable de l’organització d’un acte entorn a la Llengua
i la seva situació a Catalunya i l’Alguer

Pàgina web de l’entitat: https://www.omnium.cat/ca/seus/maresme/
•

Foment Mataroní: Espai expositiu a Mataró
Entitat sense ànim de lucre al servei de la cultura a la ciutat de Mataró,
ubicada al centre de la ciutat. Centre cultural centenari que vol continuar
fent cultura.
Organitza cursos de tot tipus: cuina, balls, idiomes, teatre, cursos per a
aturats, manipulació d'aliments, etc.
Com activitats amb programació estable organitza: exposicions, concerts,
concerts de cambra, sarsueles, teatre, dansa, cant coral i cinema.
-

Organització de l’exposició a Mataró per mostrar-la a la ciutat
abans de viatjar a l’Alguer

Pàgina web de l’entitat: https://matarofoment.org/foment/
15
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16. Relació amb altres actors: ciutadania, empresa i administració
•

Òmnium Cultural de l’Alguer
Actualment és una entitat autònoma, tot i que va començar la seva
activitat l’any 1991 com a delegació de la seu central a Barcelona. És una
de les primeres entitats de l’àmbit cultural alguerès en implantació social
i de les que desenvolupen un més gran i ampli programa d’activitats.
-

Es preveu la seva col·laboració i participació en l’organització i
desenvolupament d’actes entorn a la situació de la llengua
Entitat referent del projecte a l’Alguer, que juntament amb la
Delegació del Govern de la Generalitat, s’ocuparà de la reserva
d’espais per a la celebració dels diferents esdeveniments que es
proposen

El seu suport figura per escrit a l’annex número sis.
•

Sindicatura de l’Alguer
Presidència de l’administració local (Ajuntament).
-

La seva col·laboració consistirà, bàsicament, en la sessió d’espais
municipals per a la celebració dels actes que es proposen

L'Ajuntament de l'Alguer ha manifestat per escrit que rebrà amb plaer la
presència de Mataró a la seva ciutat.
•

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Itàlia (Oficina de l’Alguer)
-

Col·labora fent-se càrrec d’algunes infraestructures necessàries
per l’organització del actes i reserva d’espais, així com en
l’assegurança de les obres mentre estiguin exposades a l’Alguer.
Interlocutor amb la Sindicatura de l’Alguer.

Ha manifestat el seu suport per escrit.
•

Delegació al Maresme de la Cambra de Comerç de Barcelona
Corporació de dret públic que presta serveis a les empreses, contribuint a
la regeneració del teixit econòmic i a la creació d’ocupació, i consagrant
la seva funció de representació, promoció i defensa dels interessos
generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.
La Delegació del Maresme participa de la planificació i organització del
projecte.

•

Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
Institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels
ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona (311
municipis en xarxa), la qual representa el 24% del total de la superfície de
Catalunya i el 74,4% del total de la població. Actua directament prestant
serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.
Ha manifestat per escrit el seu suport si el projecte compte amb recursos
de l’administració local.

•
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Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
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Servei de la Generalitat de Catalunya que té la funció d’impulsar i
coordinar les actuacions que incideixin en el desenvolupament de les
competències de les unitats directives del Departament de Cultura en el
seu àmbit territorial.
Ha manifestat per escrit el seu interès en el desenvolupament del
projecte.
•

TRIO ÍTACA
Grup musical format per Genís Mayola Serrat, guitarra i veu; Àngel Ribas,
acordió i Laura Guasteví, fagot i flauta travessera.
El Trio Ítaca, que no és una entitat legalment constituïda, oferirà un
recital de forma absolutament desinteressada i viatjarà a l’Alguer amb
les mateixes condicions que els membres de les entitats participants.

17. Espais de realització de les activitats proposades
A MATARÓ
•

Espai F del Foment Mataroní, sala polivalent de petites dimensions en
planta baixa, en el que habitualment s’hi organitzen exposicions de
diverses temàtiques, també d’art.
Ja existeix una prereserva en prevenció que el projecte obtingui el suport
econòmic imprescindible. L’entitat propietària i gestora de l’espai és una
de les participants en el projecte, per aquesta raó la cessió és gratuïta,
sense cap cost a repercutir en el projecte.

A L’ALGUER (veure galeria d’imatges a l’annex núm. 3)
•

•
•

•
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Exposició: espai polivalent de la Torre de Sulis o de l’Espero Reial, de
propietat municipal, situada a la Piazza Sulis.
La reserva de l’espai va a càrrec de l’Oficina a l’Alguer de la Delegació del
Govern de la Generalitat a Itàlia, fet que garanteix la seva cessió sense
costos per part del municipi de l’Alguer.
Oficina de Premsa: Instal·lacions de l’Oficina a l’Alguer de la Delegació
del Govern de la Generalitat a Itàlia, situada a la Via Columbano, número
4, al costat de l’Ajuntament.
Teatre i Música: Teatro Civico di Alghero “Gavi Bal·lero”, teatre municipal
situat a la Piazza Vittorio Emmanuele o Piazza del Teatro. Instal·lació
inaugurada l’any 1862, totalment rehabilitada i amb instal·lacions
actualitzades. Equipament gestionat per la “Fundazione Alguero”, entitat
amb participació municipal.
En sol·licitar el seu ús la Delegació del Govern de Catalunya o Òmnium
Cultural de l’Alguer, la seva cessió serà gratuïta. Normalment es cobren
les despeses de funcionament, que podrien arribar als 500 euros per
actuació. S’intentarà que aquest cost sigui assumit per la Sindicatura.
L’aforament total és de 300 persones, amb una platea amb 88 butaques
i quatre pisos amb llotges.
Conferències: Per aquesta activitat, existeixen tres possibilitats:
a) Realitzar-les al mateix espai on es podrà veure l’exposició, és a dir, a la
Torre de Sulis o de l’Espero Reial. En aquest cas, cal dotar-la de l’equip

INTERCANVI SOCIOCULTURAL MATARÓ-L’ALGUER | Memòria Tècnica i Econòmica

adient de megafonia, del que se’n faria càrrec la Delegació del Govern
de Catalunya a Itàlia. Aforament aproximat de 80 persones.
b) La sala de conferències de Lo Quarter, a la seu de la Fundazione
Alguero Meta, a la Piazza de Lo Quarter, sense cap tipus de cost.
Totalment equipada, té l’inconvenient de trobar-se en un segon pis,
malgrat compte amb ascensor per a persones amb problemes de
mobilitat. Aforament de 100 persones.
c) A la Sala de Mosaics, del Museu Arqueològic de la ciutat, a la Via Carlo
Alberto, 72. Espai ingualment gestionat per la Fundazione Alghero i
exempt de cost pel fet, com en altres casos, de ser sol·licitat per la
Delegació del Govern o Òmnium de l‘Alguer. Aforament de 80
persones.
Durant l’elaboració dels treballs per l’execució del projecte es decidirà
l’espai definitiu de forma conjunta amb les entitats participants, tot i que
com a entitat impulsora i escoltant els referents de l’Alguer, ens inclinem
per la Sala de Mosaics del Museu.
18. Condicions d’accessibilitat dels espais
Per facilitar la integració de les persones i reduir l'exclusió social, el projecte
garanteix l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda a tots els
espais on es proposa realitzar les diferents
activitats, també es preveu treballar una possible
col·laboració amb l’ONCE per tal de poder oferir
part de la informació del projecte en llenguatge
Braille, principal suport de comunicació per a
persones amb dificultat visual profunda.
Resten pendents, els contactes per oferir les conferències programades en
llenguatge de signes, atès que aquesta és una qüestió que es treballarà a
l’Alguer en el cas que el projecte pugui desenvolupar-se.
19. Mitjans de difusió
Els mitjans per la difusió del projecte es defineixen en un Pla de
Comunicació específic (Annex 4). Per a desenvolupar aquest pla es disposa
dels mitjans de l’entitat impulsora, que compta amb un programa de ràdio
propi, així com amb la participació específica de l’Associació Ràdio la Veu de
Cerdanyola.
Actualment ja es disposa d’un perfil a les plataformes de
twitter i Instagram. També es compta amb els mitjans
habituals de totes i cadascuna de les entitats participants,
així com amb els serveis de comunicació de les institucions,
organismes i col·laboradors privats que hi donin suport.
Per altra banda, existeix el compromís del municipi de l’Alguer, l’Oficina de la
Delegació de la Generalitat i entitats locals, de difondre els actes amb motiu
de l’intercanvi i es compta amb la cessió d’un espai amb les connexions i
equipament necessaris a les instal·lacions de l’Oficina de la Delegació de
la Generalitat a l’Alguer per ser utilitzat com oficina de premsa.

18

INTERCANVI SOCIOCULTURAL MATARÓ-L’ALGUER | Memòria Tècnica i Econòmica

20. Recursos humans i materials
Llevat de les tasques i serveis que, per raons tècniques, necessàriament
s’hagin de contractar amb empreses especialitzades, tots els recursos
humans estan basats en el voluntariat i són:
•
•
•

Persones membres de l’entitat impulsora
Personal voluntari per a tasques de comunicació i difusió (gravacions de
vídeos, fotografia, premsa i xarxes socials)
Artistes, actors, historiadors i especialistes, membres de les entitats
col·laboradores

Pel que fa a recursos materials, llevat dels que s’adquireixen o contracten i
així queda reflectit en el pressupost, tots són aportats per les entitats que
participen en el projecte i les administracions i empreses col·laboradores.
La redacció d’aquesta memòria ha anat a càrrec de l’entitat impulsora i
ha estat validada per totes les entitats participants, sense que hagi estat
necessari contractar els serveis de cap consultoria.
21. Viabilitat econòmica | Pressupost desglossat
21.1. Despeses: serveis, infraestructures, subministraments...
A continuació reproduïm el quadre resum corresponent al detall de
despeses del projecte.

Concepte
Viatge per a la confecció del projecte

Import
546,2 €

Desplaçament participants

1.820,0 €

Allotjament participants

3.760,0 €

Assegurances

1.242,3 €

Lloguer vehicle mixt per trasllat obres i altre material
Combustible

991,0 €
400,0 €

Cost embarcament vehicle

---

Disseny i construcció d'una pàgina web
Domini i allotjament web

1.149,5 €
150,0 €

Disseny i confecció de 6 roll-ups

640,0 €

Redacció text revista projecte

150,0 €

Disseny gràfic revista

205,0 €

Impressió 1000 revistes format A5, de 24 pàgines
Impressió 1000 díptics
Material d'embalatge obres d'art
Lloguer d'espais

1.081,7 €
115,0 €
100,0 €
---

Material papereria i gestió (3%)

370,5 €

Imprevistos (5%)

636,1 €

TOTAL (amb IVA inclòs) ..... 13.357,3 €
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Seguidament passem a la descripció i justificació partida per partida:
a) Viatge per a la confecció del projecte (546 €): Durant el mes d’octubre de
2019, malgrat alguns membres de l’entitat impulsora ja coneixien la ciutat
de l’Alguer, es va desplaçar un equip de tres persones per tal de mantenir
reunions presencials amb el responsable de l’Oficina de la Generalitat de
Catalunya a l’Alguer, el Sr. Gustau Navarro, i el president d’Òmnium
Cultural de l’Alguer, Sr. Esteve Campus. També es van poder visitar els
diferents espais susceptibles d’organitzar-hi alguna de les activitats
proposades en aquesta memòria tècnica.
Com podrem veure a l’apartat d’ingressos, aquesta despesa es compensa
amb aportacions dels membres de l’entitat impulsora, de manera que no
té cap repercussió econòmica en el projecte i en cas de no merèixer el
finançament esperat, no suposaria cap càrrega per a l’entitat.
b) Desplaçament participants (1.820 €): S’ha confeccionat un quadre amb el
dia d’anada i de tornada segons l’activitat en què es participa,
compaginant viatges en avió o vaixell per tal que l’estada sigui del menor
número de dies possible (Annex 2).
Durant el mes d’octubre només hi ha dos dies d’oferta de viatge en vaixell
des de Barcelona a Porto Torres, port més proper, i també dos únics vols
directes a l’aeroport de l’Alguer.
c) Allotjament participants (3.740 €): Correspon a l’allotjament i esmorzar en
un hotel de l’Alguer per a les nits necessàries per participar a l’activitat
corresponent, tenint en compte els horaris d’avió i vaixell.
En el cas que alguna persona participant desitgi fer una estada més
llarga, la resta de dies anirien al seu càrrec.
d) Assegurances (1.242 €): La prioritat del grup impulsor és garantir la
seguretat de les persones i bens que han de viatjar a l’Alguer, però també
la de preveure la cobertura de danys davant qualsevol possibilitat
d’accident. És per aquesta raó que es preveu contractar pòlisses
d’assegurances per cobrir:
- El viatge dels participants: més enllà de les assegurances de les quals
han de disposar les companyies de transport de passatgers i
establiments hotelers i que cada participant compti amb la seva
targeta sanitària europea (364 €).
- Pòlissa conjunta de RC: A més de les assegurances de responsabilitat
civil obligatòries de les que cada entitat ha de disposar, l’entitat
impulsora té previst contractar un annex a la seva pòlissa que cobreixi
els actes programats per celebrar a l’Alguer (150 €).
- Obres exposades a Mataró: pòlissa que cobrirà qualsevol desperfecte
que es pogués ocasionar a les obres exposades a Mataró durant el mes
de setembre i que posteriorment viatjaran a l’Alguer (109,3 €).
- Les obres durant el seu trasllat: en el cas que alguna de les obres patís
algun desperfecte durant el seu trasllat de Mataró a l’Alguer, el cost
quedaria cobert també per una pòlissa expressa (619 €).
- Obres exposades a l’Alguer: igualment que a Mataró, cal tenir previst
qualsevol incident o desperfecte que es causés a les obres durant la
seva exposició a l’Alguer.
Aquesta assegurança no es pot contractar a l’estat espanyol i està
previst que se’n faci càrrec l’Oficina de la Generalitat de Catalunya a
l’Alguer.
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Per fer el càlcul de l’import de les assegurances s’ha estimat un valor
de 12.000 euros pel conjunt d’obres que s’exposaran.
Deixar constància que els pressupostos han estat proporcionats per la
corredoria d’assegurances FELIX FELIU QUINTANA S.L de Mataró.
e) Lloguer de vehicle mixt pel trasllat d’obres i altre material (991 €): Una
vegada desestimada, pel seu elevat cost, la contractació d’una empresa
especialitzada que fes el transport “clau a clau” de les obres, s’ha optat pel
lloguer d’un vehicle mixt amb més capacitat de càrrega que un turisme i
que alhora pugui transportar passatgers.
El pressupost d’aquest apartat ha estat proporcionat per l’empresa
MARTHE amb seu a Mataró. S’ha estudiat la possibilitat de contractar amb
una empresa internacional per tal de no haver de fer front al lloguer de
tots els dies i intercanviar el vehicle a l’anada i a la tornada, però cap
d’aquestes companyies fan lloguer de cotxes per ser embarcats en un
ferri.
f) Combustible (400 €): Es proposa una partida pel consum de combustible,
bàsicament dels viatges de transport de persones des de l’aeroport de
l’Alguer i el port de Puerto Torres a l’hotel, així com el viatge de retorn.
g) Cost embarcament vehicle: Malgrat s’ha obert una partida per aquest
concepte, es considera que no caldrà fer-hi front perquè anirà inclòs en el
passatge de les persones que es desplacin en vaixell.
h) Disseny i construcció d’una pàgina web: (1.149,5 €) S’ha calculat un cost
poc elevat perquè la proposta inclou una pàgina bàsica, a la que s’hi pugui
trobar el contingut del projecte, les entitats participants, les institucions,
organismes i patrocinadors que li donin suport i les notes de premsa de
totes i cadascuna de les activitats i accions que es vagin realitzant. Les
característiques i els objectius es poden trobar al Pla de Comunicació.
i)

Disseny i construcció de 6 roll-ups (640 €): Es tracta de sis desplegables
amb continguts referents al patrimoni visitable de la ciutat de Mataró i els
serveis que aquesta ofereix per tal de donar-los a conèixer als ciutadans
de l’Alguer.
Aquesta partida es podria ampliar en el cas de rebre suport de la comarca
que comportés, per exemple, la difusió d’altres patrimonis arquitectònics
o programació de festivals musicals durant l’any.

j)

Redacció del text de la revista o quadern del projecte (150 €): Es considera
que el quadern ha de tenir un contingut atractiu i de qualitat. És per
aquesta raó que, malgrat la informació serà aportada per les entitats
participants, s’ha considerat la necessitat d’encarregar a un professional
la seva redacció i correcció.

k) Disseny gràfic revista o quadern (205 €): És evident que un projecte
d’aquestes característiques requereix d’un disseny i maquetació
professional en els seus elements, especialment en la revista o quadern
que es proposa editar i que serà el que quedarà posteriorment a
l’execució, deixant constància de totes les activitats realitzades. El
pressupost s’ha demanat a la dissenyadora mataronina, que actualment
resideix a Cervera, Gisela Fabian, dissenyadora també del logotip del
projecte, el qual ha realitzat de forma desinteressada.
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l)

Impressió de 1000 revistes o quaderns (1.082 €): Malgrat que inicialment
s’ha sol·licitat pressupost per a la impressió de 500 exemplars de la revista
o quadern, finalment s’ha optat pels 1000 exemplars atès que la diferència
era proporcionalment petita. També s’ha tingut en compte que totes les
entitats participants al projecte, els organismes, les administracions i
patrocinadors que hi donen suport puguin disposar d’un nombre
suficient d’exemplars.

m) Impressió de 1000 díptics (115 €): La seva finalitat és donar publicitat al
projecte a un cost relativament baix.
n) Material d’embalatge de les obres d’art (100 €): L’embalatge es farà en el
moment de desmuntar l’exposició de les obres a Mataró. Aquesta partida
preveu la compra de material per fer un transport de les obres amb les
condicions necessàries per garantir el seu bon estat de conservació.
o) Lloguer d’espais a l’Alguer: El Teatre Cívic, sobretot, però també altres
espais, com s’ha dit, tenen fixat un preu per a la seva cessió a entitats.
Malgrat hem volgut que constés la partida al pressupost, no s’ha posat
cap import perquè la gestió i possibles costos es preveu que vagin a
càrrec de l’Oficina de la Delegació del Govern de la Generalitat amb la
col·laboració de la Sindicatura de l’Alguer.
p) Material de papereria i gestió (358,5 €): Atenent a la necessitat de
preveure una despesa en material de papereria, copisteria i qualsevol
altre necessari per a la gestió i el desenvolupament del disseny i la
preparació del projecte, s’ha inclòs un import equivalent al 3% de la suma
de les partides anteriors d’aquest pressupost per tal de poder-hi fer front.
q) Imprevistos (615,5 €): Atès que el calendari per a les activitats previstes en
el projecte és el mes d’octubre de 2020 i poden donar-se modificacions
en alguns preus o aparèixer algunes necessitats ara no observades, s’ha
inclòs una partida d’imprevistos per un import igual al 5% de tot el
pressupost.
16.2. Ingressos: import del premi, aportacions de l’entitat, aportacions
externes...
A continuació reproduïm el quadre resum corresponent al detall d’ingressos
del projecte.

Concepte
Subvencions o aportacions administracions públiques
Aportació Entitat Impulsora
Patrocinadors, organismes i empreses
TOTAL (amb IVA inclòs) .....

Import
9.000,0 €
546,0 €
3.811,3 €
13.357,3 €

Seguidament passem a la descripció i justificació partida per partida:
a) Subvencions o aportacions administracions públiques (9.000 €): El
projecte es presenta a l’Ajuntament de Mataró i al Consell Comarcal del
Maresme. En cas de ser objecte de subvencions o rebre alguna aportació
d’aquestes administracions locals, existeix el compromís escrit de l’Àrea
de Cultura de la Diputació de Barcelona i de la Direcció dels Serveis
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Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de col·laborarhi.
b) Aportació entitat impulsora (546 €): Correspon a l’import del
desplaçament i allotjament de l’equip de persones que es van traslladar
a l’Alguer el setembre passat per tal de recollir la informació necessària
per a la redacció d’aquesta memòria tècnica i econòmica.
c) Aportació patrocinadors, organismes i empreses: Es contempla
l’aportació dinerària d’algunes empreses que han mostrat interès en el
projecte. Aquesta aportació es concretaria en el cas que el projecte
mereixes prèviament el suport de les administracions locals
corresponents i hauria de ser la necessària per aconseguir l’equilibri
pressupostari.
Es considera que el pressupost és completament assumible i viable.
Malgrat tot, si fos necessari, es podria veure reduït sacrificant alguns dels
elements de difusió, com per exemple el web. En cap cas es preveu reduir el
nombre i característiques de les accions proposades.
Com s’ha dit al preàmbul, el projecte ha estat pensat i redactat per entitats
del teixit associatiu de la ciutat de Mataró, però sempre amb vocació
comarcal. En el cas d’incloure noves accions o la participació de noves
entitats, al cos ocasionat per aquest fet s’hi hauria de poder fer front a través
d’aportacions comarcals.
L’entitat impulsora es compromet a justificar totes i cadascuna de les
despeses, més enllà de l’import de possibles subvencions.
22. Criteris d’Igualtat de Gènere
El projecte desenvoluparà les eines
necessàries (enfocaments, estratègies o
tècniques) per detectar, i en cas
necessari corregir, els possibles efectes
diferencials que puguin tenir la
intervenció sobre dones i homes.
L’entitat promotora del projecte té,
entre les seves finalitats, el foment de la
igualtat entre dones i homes, així com
combatre la violència masclista. És per
aquesta raó que es troba en el procés de
redacció d’un Pla específic de Igualtat de Gènere i la modificació del seus
estatuts en virtut del resultat del debat i en compliment del que preveu la
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
23. Sistema i indicadors de qualitat i d’avaluació
A l’apartat de “metodologia” ja explicàvem que aquesta es basava en
l'adaptabilitat a qualsevol canvi com a garantia d'èxit del projecte global. Per
a fer-ho cal un control o avaluació contínua del desenvolupament del
treball per tal de poder prendre les decisions més adequades en el cas que
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calgui alguna mesura correctiva en el plantejament inicial pel fet de
detectar-se alguna desviació sobre la planificació prevista.
L’element essencial per un bon control és la informació, és per això, que en
les respectives fases de planificació, disseny, preparació, execució i posterior
avaluació de cadascuna de les activitats o actes programats, es reflectiran en
una fitxa els diferents indicadors que permetran avaluar els resultats, la
qualitat de la feina feta i el grau d’assoliment dels objectius en el mateix
moment que succeeixin els esdeveniments i no a posteriori.
Tal com es pot veure a l’annex número cinc, la fitxa està dividida en cinc grans
apartats: dades bàsiques, participants i rol que desenvolupen, difusió,
avaluació i valoració que farà la comissió de seguiment. Alhora, aquests
apartats estan dividits en un total de 10 punts principals, subdividits en
apartats molt concrets.
Com s’ha avançat, la fitxa la validarà la taula de treball, responsable del
control, seguiment i avaluació del projecte, que estarà formada per totes les
entitats col·laboradores i coordinada per l’entitat impulsora.
El resultat de les trobades de la taula de treball ha de quedar recollit en una
acta, on hi haurà un contingut bàsic:
•
•
•
•
•

Estat actual del projecte
Previsió del desenvolupament futur del projecte
Estat de les activitats “crítiques”
Avaluació dels riscos identificats i propostes de correcció que cal realitzar
Informació que pot ser d’interès per a altres projectes futurs

Aquest procés interactiu es realitzarà paral·lelament a la posada en pràctica
de les tasques programades.
24. Tancament del projecte
El tancament correcte del projecte es considerat la fase final del control,
seguiment i avaluació continuada que s’ha portat a terme durant tot el seu
desenvolupament, des de la fase de planificació.
El tancament del projecte ha de permetre:
Avaluació global del
desenvolupament i
resultats del projecte

Detectar el que s’ha
fet bé i allò que caldrà
modificar en una
propera ocasió

Analitzar
l’aconseguiment dels
objectius i l’esforç
realitzat

Tancament del projecte
Avaluar procés i
resultats

Aprendre d’encerts
i errors

Reconèixer els
resultats

No menys important que l’avaluació i tancament d’un projecte, a partir d’uns
objectius, unes estratègies i unes tècniques o accions planificades amb
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antelació, ho és el tancament administratiu del mateix, que comporta el
tancament pressupostari i aprovació de la liquidació financera.
El tancament pressupostari implicarà:
•
•
•
•

Relacionar els pagaments realitzats i garantir que no quedaran
pagaments pendents
Liquidar tots els ingressos del projecte que restin pendents
Retornar els recursos financers o en espècies en els termes i condicions
pactats
Confeccionar les justificacions adequades per a tercers, com per exemple
per a subvencions d’administracions públiques

25. Compromís final: memòries de seguiment i tancament
L’entitat impulsora es compromet a l’elaboració de memòries de seguiment
periòdiques durant els mesos de planificació, així com d’una memòria de
tancament amb data no posterior a tres mesos després de l’execució del
projecte, inicialment previst per l’octubre de 2020.
Les memòries es trobaran a disposició de totes i cadascuna de les entitats
participants, així com de les administracions, organismes i empreses
col·laboradores.
26. Logotips de les entitats i organismes participants

Quim Fernàndez i Oller
Responsable - Coordinador del projecte
Mataró, desembre de 2019
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Annex 1 | Cronograma general del projecte
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Annex 2 | Calendari d’execució activitats projecte
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Annex 3 | Galeria d’imatges

Torre de Sulis o de l’Espero Reial
Piazza Sulis

Es proposa realitzar-hi l’exposició
d’artistes mataronins i té possibilitats
per a celebrar-hi conferències

Oficina de la Delegació del Govern
de la Generalitat a Itàlia
Via Columbano, 4

Es proposa instal·lar-hi el centre
d’operacions i la sala de premsa

Teatro Cívico d’Alguero
Piazza Vittorio Emanuele

Es proposo portar-hi l’obra de teatre i
possiblement el concert
Aforament total de 300 persones
Platea amb 88 butaques
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Sala de conferències de “Lo
Quarter”
Seu Fundacione Alghero Meta
Piazza Lo Quarter

Lloc ideal per a conferències amb major
afluència de públic
Aforament per sobre les 100 persones.
Totalment equipada

Sala de Mosaics del Museu
d’Arqueologia de l’Alguer
Via Carlo Alberto, 72

Espai també gestionat per la
Fundacione Alghero Meta.
Aforament aproximat per a 80 persones
Totalment equipat.
Molt cèntric

Tots els espais es troben al centre històric de l’Alguer i no presenten problemes
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Preocupació que mereix un
apartat específic a la memòria tècnica.
Existeixen més fotografies, però només s’ha pretès fer una petita referència gràfica
als espais on es proposa realitzar les accions que figuren a la memòria.
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Annex 4 | Pla de comunicació

1. Introducció
El Pla de Comunicació ens ha de permetre organitzar totes les accions i vies de
relació amb la ciutadania, entitats, teixit econòmic i, naturalment, amb la premsa
local i corresponsalies. Tant de Mataró i El Maresme, com de l’Alguer.
La seva finalitat és donar a conèixer els objectius del projecte que es proposa, així
com les diferents activitats que es desenvoluparan en la seva execució, els/les
artistes, estudiosos, empreses, organismes i entitats participants.
Finalment, per tractar-se d’un projecte que persegueix el suport de diverses
administracions públiques, és imprescindible que aquest Pla de Comunicació
compleixi el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública
(http://labcompublica.info/wp-content/uploads/2012/09/decaleg1.pdf)
2. Anàlisi i Antecedents
La proposta d’“INTERCANVI SOCIOCULTURAL MATARÓ-L’ALGUER” és un
projecte redactat per l’entitat impulsora, amb la participació de set entitats més de
la ciutat, que persegueix projectar una imatge sòlida i atractiva de Mataró, així
com la promoció i coneixement del seu patrimoni, la seva història, les seves
tradicions i el seu potencial econòmic, més enllà de les fronteres de l’estat espanyol,
amb la voluntat d’incidir en l’increment de visitants (turistes).
Una primera redacció del projecte va ser presentat a l’edició 2019 de la convocatòria
“Fem Mataró 2022”, de l’Agència de Suport a l’Associacionisme de l’Ajuntament de
Mataró, en la categoria “Premi a la millor iniciativa innovadora de promoció de
ciutat”, però el jurat, presidit per un regidor del govern municipal, va apostar per un
altre tipus de propostes.
Les característiques de la proposta, així com les anàlisis i antecedents, són les que
figuren a la memòria del projecte, on s’hi defineixen també totes les activitats i
accions a realitzar i que seran l’objecte principal de difusió.
3. Aspectes relacionats amb l’entorn
Mataró és la vuitena ciutat de Catalunya en nombre d’habitants (127.000), a només
30 Km de Barcelona i a 70 Km de Girona, ambdues molt potents pel que fa a la seva
oferta cultural. La comarca del Maresme, de la que n’és la capital, és un territori
estret entre el mar i la serralada litoral. Un corredor en el qual la població del nord
de la comarca té, de sempre, tendència a desplaçar-se a Girona, mentre que les
poblacions del sud estan molt ben connectades amb Barcelona.
Pel que fa al teixit associatiu de la ciutat, aquest és molt ric i actiu, però, en
general, poc relacionat entre ell i amb els teixits d’altres ciutats. La connexió
amb entitats de fora de l’estat és pràcticament nul·la. Malgrat tot, el teatre amateur
participa en concursos amb entitats d’altres ciutats i la colla castellera
contínuament actua en altres poblacions i ha fet alguns desplaçaments fora de
l’estat. També, en el camp de la pintura, Mataró compta amb un premi obert a
participants de tot l’estat, el Premi Torres Garcia, que es celebra bianualment i està
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impulsat per l’Associació Sant Lluc per l’Art amb el suport econòmic de
l’Ajuntament.
4. Mercat comunicatiu
Els artistes locals i comarcals de diferents disciplines i les entitats, especialment les
culturals, formaran part del públic més directament interessat en les nostres
comunicacions. Alhora, aquests mateixos col·lectius “competiran” amb nosaltres
per “col·locar” les seves notícies, aconseguint, molt probablement, una major
difusió entre una part d’usuaris i/o la ciutadania que nosaltres mateixos.
Un factor important a tenir en compte, quan ens referim al mercat comunicatiu, és
el compromís de les administracions que participin en el finançament del projecte,
de donar suport en la promoció i presència als mitjans de comunicació de les
diferents activitats que es proposen. Aquest fet proporciona una bona situació de
sortida per a la nostra política comunicativa.
Més enllà del públic interessat en les notícies culturals, el fet que es tracti d’una
proposta que ens relaciona amb un territori italià, turísticament atractiu i on es
parla català, ha d’aprofitar-se per crear un entorn comunicatiu favorable.
Però el nostre mercat comunicatiu no s’ha de limitar a Mataró i la seva comarca,
sinó que, per les característiques del projecte, també ens haurem de dirigir al
públic de l’Alguer i l’illa de Sardenya.
A més dels destinataris finals del missatge, quan parlem de mercat comunicatiu,
hem de tenir en compte quins són els mitjans als quals ens hem de dirigir en
primera instància, que són: Capgròs i Tot Mataró, gratuïts locals (en versió paper i
digital); Mataró Audiovisual, canals públics locals de televisió i ràdio; La Veu de
Cerdanyola, ràdio local amb seu al barri de Cerdanyola, Tribuna Maresme, gratuït
d’àmbit comarcal; i les diferents corresponsalies de mitjans nacionals, amb
especial atenció a l’ACN (Agència Catalana de Notícies).
Durant els mesos previs a l’execució del projecte, una de les primeres tasques a fer
serà un llistat exhaustiu de mitjans i periodistes, així com un estudi de quins han de
ser els mitjans algueresos als quals convindrà dirigir-nos.
5. Públic / Usuaris
Pel que fa al públic diferenciarem entre públic especialitzat, públic potencial i
públic virtual.
Entenem per públic especialitzat aquell que ja disposa d’un bagatge en el món de
l’art i la cultura. És un públic molt divers, que abasta des de tots els agents del sector
(artistes, productors, comissaris, curadors, tècnics d’ institucions públiques i
privades ...) fins als col·lectius en formació.
El públic potencial és el que, d’una banda, es crea mitjançant la pròpia activitat
cultural, però en el nostre cas, i donades les característiques del projecte, també ho
serà aquell que forma part del teixit econòmic.
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I, finalment, el públic virtual és el que pot tenir un coneixement de les activitats
que es portaran a terme per mitjà de la difusió que se’n farà a través dels mitjans i
xarxes socials.
No hem d’oblidar tot el personal relacionat: treballadors/es de les administracions i
organismes, treballadors/es de les d’empreses col·laboradores, així com
treballadors/res i persones voluntàries de totes i cadascuna de les entitats
participants, tant en l’àmbit cultural com en l’empresarial

6. Anàlisi DAFO
ANÀLISI INTERNA
Debilitats

Fortaleses

- Pocs recursos econòmics propis per
part de les entitats

- Possibilitat de difondre missatges a
través de mitjans de comunicació
propis

- El projecte no té vocació comercial, fet
que comporta manca d’ingressos per si
mateix

- Preexistència de canals a les xarxes
socials (twitter, instagram)

- Manca d’una base social àmplia per part
de l’entitat impulsora

- Públic especialitzat i potencial ben
definit

- No disposar de personal professional

- Bona acollida del projecte per part de
les entitats participants
- Viabilitat del projecte

- Imatge i marca de Mataró
introduïda en el mercat general

poc

- Patrimoni cultural diferenciat d’altres
ciutats

- Manca de coneixement extern de la
riquesa cultural de la ciutat

- Calendari
pròpia

- Poc interès del teixit industrial per la
promoció de ciutat

- Ampli programa de festivals de música
a tota la comarca amb bona promoció

- Insuficients recursos públics per a la
promoció de ciutat

- Platges de qualitat i tradició en esports
de platja (Turisme Blau)

- Proximitat oferta de Barcelona, Girona i
altres ciutats turístiques com Calella

- Potencialitat del comerç i l’hostaleria

- Poca presència de Mataró als circuits
dels touroperadors

festiu

amb

personalitat

POSITIU

NEGATIU

- Suport d’administracions, organismes
i patrocinadors privats

- Predisposició
de
les
autoritats
alguereses pel projecte i la seva
continuïtat
- Compromís de col·laboració de l’Of
GenCat i Òmnium a l’Alguer
- Possibilitat d’obrir nous mercats

Amenaces

Oportunitats
ANÀLISI EXTERNA

L’anàlisi DAFO s’ha realitzat sobre la situació en el moment de la redacció del
projecte.
En algun cas s’ha fet difícil diferenciar entre factors interns i externs, sobretot en
allò que afecta a les entitats participants.
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7. Definició d’objectius
7.1 Contingut i activitats
Tal com s’explica a la memòria tècnica del projecte “INTERCANVI
SOCIOCULTURAL MATARÓ-L’ALGUER”, el primer dels seus reptes és projectar
una imatge sòlida i atractiva de Mataró. És per això que té entre els objectius
específics el d’augmentar el nombre de turistes que consumeixin turisme
cultural, posicionant Mataró com a destinació de referència i promovent-ne el
coneixement de forma integral més enllà de les fronteres del nostre país.
En aquesta línia, el projecte dona visibilitat als processos de creació amb
l’organització d’una exposició col·lectiva, així com accions diverses en el marc del
patrimoni cultural i arquitectònic, les arts escèniques, la música, la llengua i
l’economia.
Conseqüentment es marquen dos tipus d’objectius per aquest Pla de
Comunicació: els primers més generals i/o estratègics, mentre que els segons
són específics i/o operatius.
Objectius estratègics:
•
•
•
•

Donar a conèixer el projecte INTERCANVI SOCIOCULTURAL MATARÓL’ALGUER
Suport a la creació i difusió del treball d’artistes locals
Treballar la relació art-cultura-turisme relacionant-la amb el territori
Fomentar la interacció entre entitats

Objectius operatius:
•
•
•
•
•
•

Desenvolupar mecanismes de suport a la creació i la producció artística
Organitzar activitats per difondre la creació artística i el patrimoni cultural
i arquitectònic de la ciutat en altres territoris
Establir iniciatives de relació amb l’entorn, agents i públics en general
Dissenyar una política de presència als mitjans i xarxes socials
Instaurar mecanismes de comunicació entre les entitats participants en
el projecte
Definir mecanismes de comunicació amb mitjans i corresponsalies

7.2 Públic a qui es dirigeix
A l’hora d’establir el públic destinatari a qui volem donar a conèixer el projecte i
les activitats que proposem, és a dir, aquells grups de persones i entitats a qui
dirigirem el nostre missatge, a més de diferenciar entre un públic local i un altre
d’extern, tindrem en compte els públics descrits anteriorment.
Pel que fa al públic especialitzat, molt d’aquest ja el tenim fidelitzat. Seran
artistes i membres d’entitats culturals. Un públic format que seguirà amb interès
l’activitat que s’organitzi.
Tindrem també un públic potencial, presencial o virtual. En el primer cas ens
descobrirà quan visiti exposicions o participi en activitats programades, ja sigui
de manera lliure i espontània o participant amb algun grup organitzat. Aquí
33

INTERCANVI SOCIOCULTURAL MATARÓ-L’ALGUER | Memòria Tècnica i Econòmica

també hi podrem trobar alumnes de les escoles (públic infantil) i amb ells
s’acostaran també els pares. En el cas del públic virtual, que ens ha conegut a
través de les xarxes socials o entrant al nostre web, hem de ser prou atractius
perquè adquireixin interès per conèixer-nos millor. Amb aquests col·lectius és on,
amb una bona política de comunicació, tenim la possibilitat de descobrir nous
públics.
Finalment, hauríem de ser capaços d’acotar aquell públic que mai tindrà interès
per les nostres propostes: serà un col·lectiu amb el qual serà inútil esmerçar-hi
esforços i recursos de qualsevol mena. És el que alguns autors anomenen “no
públic”.
Tot aquest serà públic extern, però també hem de dirigir la nostra comunicació
al públic intern: membres d’entitats participants i personal d’administracions,
organismes i empreses col·laboradores.
7.3 Tipus de comunicació
Diferenciarem entre la comunicació interna, dirigida al públic intern, que hem
de fidelitzar per trobar-ne la complicitat, i la comunicació externa, dirigida a tots
els agents descrits a l’apartat anterior com a públic extern.
Pel que fa a la comunicació interna, posarem tota l’atenció en una adequada
preparació de reunions de coordinació on compartir tota la informació a través
d’una comunicació vertical, de dalt a baix, i a la inversa. Però aquestes reunions,
portades des de l’entitat impulsora, seran punt de trobada pels responsables de
les diferents activitats i accions que es proposen. També serà necessària la
creació d’un canal d’informació utilitzant el correu electrònic, a manera de petit
butlletí informatiu digital on hi trobarem totes les propostes, acords i possibles
modificacions en la planificació i/o el calendari.
Per aconseguir la implicació de tothom, serà molt important garantir un
feedback i un bon treball en xarxa. Que tothom implicat pugui expressar la seva
opinió sobre com avança el desenvolupament del projecte.
La comunicació externa ens ha de permetre captar i mantenir el públic, tant el
públic especialitzat com el potencial. Serà imprescindible determinar quina
informació tenim i quina no tenim però necessitem, per a cadascun dels públics,
essent aquest un element viu i canviant. Treballarem la recerca de nous públics
a nivell comarcal establint canals de difusió amb ajuntaments, consell comarcal
i entitats culturals de la comarca.
Així mateix, en l’apartat de la comunicació interna, optimitzarem els canals per
fer arribar la informació als equipaments municipals descentralitzats, com
poden ser centres cívics, equipaments culturals i esportius, casals de joves o
casals de gent gran.
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8. Diagrama comunicatiu

9. Planificació
Una vegada definits els objectius i els diferents públics i tipus de comunicació és el
moment d’establir la mecànica del pla de comunicació.

9.1 Equip
L’estratègia de comunicació ha de dependre directament de l’entitat impulsora
amb col·laboració amb l’Associació Ràdio la Veu de Cerdanyola, atès que la seva
participació queda justificada pel paper que ha de jugar en la difusió i
comunicació al voltant de la proposta.
Ambdues entitats hauran de destinar una persona cadascuna a les tasques de
comunicació, entre les quals hi haurà la gestió dels perfils a les xarxes socials de
twitter i instagram, ja existents, la redacció de notes de premsa, organització de
rodes de premsa i manteniment del futur web.
Si així s’acordés, es podria nomenar una única persona que fos responsable en
exclusiva de tot el que està relacionat amb la comunicació del projecte.
Per altra banda, ha d’existir interrelació entre la/les persona/es responsables de
comunicació i difusió del projecte i aquelles que gestionin la comunicació de
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cadascuna de les entitats participants i també amb els/les responsables de
premsa d’administracions, organismes i empreses col·laboradores.
9.2 Espai de treball
Una bona comunicació requereix d’un espai de treball, tant per portar a terme
les accions específiques, com per ser localitzables per aquells que tinguin interès
en conèixer els detalls del projecte.
Pel que fa al període de disseny i programació, el servei de premsa del projecte
s’ubicarà a la seu de l’Associació Ràdio la Veu de Cerdanyola, mentre que a
l’Alguer treballarà en un espai perfectament equipat a l’Oficina de la Delegació
de la Generalitat de Catalunya.
9.3 Posicionament
Es tracta de posicionar la marca “Mataró – l’Alguer”, aconseguint que els
diferents públics la relacionin amb el projecte d’intercanvi sociocultural entre
ambdues ciutats.
En el moment de presentar el projecte ja es disposa d’un logo, amb un disseny
útil també com avatar a les xarxes socials, que ha realitzat la dissenyadora
mataronina resident a Cervera, Gisela Fabian.
9.4 Canals emprats
a. Mitjans de comunicació
Es proposa contactar amb el públic objectiu, especialitzat o potencial, per tal
d’informar-lo del contingut del projecte, així com de les activitats i accions que se’n
deriven, mitjançant campanyes i els canals habituals de comunicació com:
•
•
•

Rodes de premsa, notes, comunicats i entrevistes a mitjans escrits i audiovisuals,
locals i nacionals.
Articles als mitjans locals escrits (Capgròs i Tot Mataró) i també comarcals
(Correu del Maresme,...)
Dossier de Premsa amb totes les característiques del projecte.

b. Publicitat a l’exterior
•
•
•
•

Publicitat Premsa: passis d’anuncis al mitjà gestionat per l’Associació Ràdio la
Veu de Cerdanyola
Cartells al carrer: especialment a l’Alguer; a Mataró es publicitarà l’exposició i la
presentació del projecte
Cartells a cartelleres públiques i d’entitats, tant a Mataró com a l’Alguer
Publicacions: edició de revista i flyers

c. Internet
En les darreres dècades, amb l’aparició del web 2.0, la utilització de les noves
tecnologies ens permet arribar a un públic potencial diferent quant a edat i
procedència, el que anteriorment hem anomenat virtual. Aquestes eines també ens
ajudaran a comunicar més enllà de la ciutat i així captar un important influx de
públic, del que ens interessarà el de l’entorn més proper. Aquí tenen un paper
important:
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•
•

El web del projecte amb bloc, agenda d’activitats i notes de premsa, a més
d’altres continguts sobre el projecte i els espais
Les xarxes socials: inicialment twitter i instagram

d. Correu electrònic
És un canal ràpid i econòmic. El receptor ho rep dins la seva bústia personal, però cal
anar alerta en no ser massa insistents per no fer-nos pesats i convertir-nos en un
spam.
•
•
•
•

•

Circulars en el cas de la comunicació interna entre les entitats participants
Correspondència personalitzada a entitats i els seus membres, artistes, directius
d’altres entitats, etc.
Invitacions, trameses a premsa, etc.
Butlletí electrònic amb periodicitat prefixada, tot i que és una acció de
comunicació massiva que no sempre serà apropiada per les característiques del
nostre projecte
Respostes a persones que s’interessin pel projecte a través del web

e. Acte públic de presentació a Mataró

Es realitzarà a les sales del Foment Mataroní i juga un paper molt important,
sobretot per donar a conèixer el projecte abans de sortir cap a l’Alguer. Inclou
la inauguració de l’exposició de les obres que viatjaran a l’Alguer, per la qual
cosa, suposarà un acte de promoció pels artistes participants.
Aquesta acció va dirigida a mitjans de comunicació, a un públic especialitzat
i molt ben definit, a càrrecs institucionals i patrocinadors. Aquí és
imprescindible disposar d’un dossier, el qual també s’utilitzarà en format
digital per enviar de manera generalitzada a tota la premsa.
f.

Roda de premsa a l’Alguer

Es tracta d’una acció proposada per la pròpia Oficina de la Generalitat de
Catalunya a l’Alguer de forma conjunta amb Òmnium de l’Alguer per tal de
tenir l’oportunitat de convocar la premsa local i corresponsalies de la zona
de la Sardenya amb la intenció de cercar la seva complicitat en la difusió de
les diferents activitats que es proposen.
La roda de premsa es convocaria en un espai municipal i comptaria amb la
participació del Síndic de l’Alguer i altres autoritats presents, a més de
l’entitat impulsora i aquelles entitats participants que tinguin disposició.
Com a la presentació a Mataró, és imprescindible disposar d’un dossier de
premsa, a més de la revista editada expressament per l’esdeveniment.
9.5 Cronograma
El següent calendari o cronograma d’accions a realitzar es refereix
exclusivament a les que són de l’àmbit de la comunicació. Les més importants
també s’inclouen al cronograma general del projecte.
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Acció

Procés

1Tr.2020

2Tr.2020

3Tr.2020

4Tr.2020

Mataró

L’Alguer

Mataró

L’Alguer

Mataró

L’Alguer

Mataró
L’Alguer

L’Alguer

Aprovació Pla de
Comunicació
Responsables
Comunicació

Nomenament

Configuració equip
amb membres
entitats

Designació

Comunicació
interna

Disseny i
execució

Llistat mitjans
Mataró i l’Alguer
Manual de crisi i
protocol de RRPP
Web del projecte

Disseny
Funcionament

Revista, díptics,
roll-ups, invitacions
i altre material
gràfic sobre el
projecte

Disseny i
maquetació

Vídeo descriptiu
del projecte

Producció

Dossiers de premsa
en format digital

Impressió
Distribució

Web
Redacció i
producció
Distribució i
web

Nota de premsa
presentació
projecte

Redacció
Distribució i
web

Roda de premsa
presentació
projecte
Notes de premsa i
butlletins digitals
activitats

Redacció

Mataró

Distribució i
web

Difusió a les xarxes
socials
Cartelleria al carrer
i equipaments
públics

Disseny i
producció
Col·locació
espai públic

Avaluació
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8.6 Pressupost
Si analitzem el DAFO veurem que les entitats no disposen ni generen recursos
econòmics. És per aquesta raó que traurem el màxim rendiment a les accions a
través d’internet: web, notes de premsa, butlletins digitals, invitacions per correu
electrònic, difusió a través de les xarxes socials, etc.
Igualment, la comunicació amb els mitjans de comunicació, inclosa la tramesa
del dossier, es proposa que sigui tota per correu electrònic.
A continuació reproduïm les partides incloses en el pressupost que figura a la
memòria i que afecten directament a la difusió i comunicació del projecte.

Concepte

Unitats Preu /
unit

Cost

Disseny i construcció d’una pàgina web

1

1.150 €

Domini i allotjament del web

1

150 €

Disseny i confecció Roll-ups

6

90 €

1

100 €

640 €

Redacció text revista o quadern

1

150 €

Disseny gràfic i maquetació revista

1

205 €

Impressió i grapat revista

1000

1.082 €

Impressió díptic

1000

115 €

Confecció i impressió cartellera (copisteria)

100

0,12 €

Imprevistos

12 €
175 €

TOTAL (preus IVA/inclòs)

3.679 €

8.7 Disseny i Execució
Caldrà identificar un/a responsable de l’execució de les diferents accions que
s’han anat apuntant. La responsabilitat màxima serà sempre de la persona
responsable de comunicació, qui coordinarà tot l’equip, format per membres de
les diferents entitats participants, que principalment s’encarregaran de
gestionar els perfils de cadascuna de les entitats a les xarxes socials.
Aquesta persona cal que reuneixi les condicions necessàries perquè el pla de
comunicació sigui exitós: coneixement del projecte i del contingut de les
activitats que s’organitzen i accions que es proposen, a més d’un compromís
que li generi il·lusió pel treball.
El/la responsable de comunicació complirà el calendari establert i s’adaptarà als
recursos econòmics pressupostats. Escollirà en cada cas quin és el canal més
adequat a emprar segons quina sigui l’acció que s’ha de publicitar. La seva
relació amb la premsa i altres agents relacionats haurà de ser fluïda.
A l’inici de l’aplicació del Pla caldrà que el responsable redacti un petit manual
de comunicació de crisi per si apareixen inesperadament situacions que
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amenacin el compliment dels objectius i el desenvolupament normal de
l’activitat. Només qui coneix bé el projecte pot preveure amb antelació què cal
fer en aquests casos.
Igualment s’ha de dissenyar un petit protocol de relacions públiques i atenció a
autoritats i càrrecs públics que puguin participar a les activitats planificades.
Finalment, caldrà dissenyar una petita escaleta de cascun dels actes que
s’organitzin.

10. Avaluació
Com en tot projecte, cal fer un seguiment del compliment dels objectius, dels
terminis fixats en la planificació i d’analitzar el grau d’èxit de les estratègies de
comunicació que es van realitzant, per tal d’actualitzar, rectificar i modificar a
mesura que s’avanci en l’execució. El pla és viu, encara que hem de respectar el
calendari i, sobretot, el pressupost.
A partir dels objectius estratègics i operatius fixats en el punt 2.1 es definiran uns
indicadors que ens ajudin a avaluar l’aplicació del pla. Per altra banda, també
voldrem conèixer l’eficiència de les propostes.
Finalment, la persona responsable de la comunicació participarà a totes les
reunions de coordinació, seguiment i avaluació del projecte que s’hauran previst.

11. Proposta inicial contingut revista
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Annex 5 | Fitxa activitat
La fitxa que es proposa serà la base del seguiment i control de totes les activitats i
accions programades en cadascuna de les diferents fases del projecte.
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Annex 6 | Escrits de suport
Com s’ha comentat al preàmbul d’aquest document, el projecte va néixer del
convenciment que la relació i l’intercanvi entre ciutats ens enriqueix a tots,
social i culturalment i, és per això que, no havent rebut el suport del jurat de la
primera edició dels premis FEM MATARÓ 2022, les entitats participants han
decidit seguir treballant per fer-lo realitat.
Des del primer moment, i sempre pensant que el projecte havia de comptar
amb la participació i el suport de l’administració local, diferents institucions i
organismes públics, de Catalunya i de l’Alguer, van mostrar la seva predisposició
a la col·laboració per escrit.
A continuació es reprodueixen els escrit rebuts donant mostra del seu interès
pel projecte de:
•
•
•
•
•

Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
Direcció dels SSTT del Departament de Cultura de la Generalitat
Responsable de l’Oficina a l’Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia
Síndic de l’Alguer
Òmnium Cultural de l’alguer

Aquí s’ha d’afegir la Delegació al Maresme de la Cambra de Comerç de
Barcelona, que actua com una entitat participant de forma coordinada amb la
FAGEM.
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