
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA PUBLICACIÓ DE LA
PROGRAMACIÓ CULTURAL 

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En  Comissió  informativa  se'ns  va  explicar  que  la  programació  cultural  del  Teatre
Calderón de la temporada estava planificada de forma completa però que no s'anava a
publicitar  fins  unes  setmanes  abans  de  cada  acte  per  evitar  problemes  amb  les
possibles cancel·lacions.

Hem observat com a altres poblacions es publiciten les programacions completes i
pensem que el fet que tota la programació estiga disponible quan es busca informació
d'altre acte pot servir per a millorar la difusió dels actes culturals i l'assistència a estos.

De la  mateixa  manera creiem que el  repartiment  de catàlegs  amb la  programació
completa també ajudaria a publicitar els actes en conjunt. Sabem que no es recomana
que els  catàlegs  siguen d'accés lliure  per  a  evitar  que múltiples  persones tinguen
contacte amb ells però creiem que es podrien donar un a un quan algú els sol·licitara o
fer-los arribar per correu als membres del Club de l'Espectador.

Sabem que a la primera obra d'esta temporada es van utilitzar codis QR perquè els
asistents accediren de forma en línia al fullet informatiu de l'obra i creiem que seria un
bon ètode també per a que s'accedira al catàleg complet.

Per tot això demanem: 

1. Que es publique la programació completa de la temporada del Teatre Calderón al
web del teatre i l'agenda del web de venda d'entrades.
2.  Que  es  reconsidere  l'edició  d'un  catàleg  amb  la  programació  completa  per  a



repartiment limitat.
3. Que es generen codis QR perquè es puga accedir de forma directa al catàleg de la
programació.

Alcoi, 28 de setembre de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


