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OBJECTIU DE LA
CAMPANYA

Posar al centre del debat que
les festes majors i les
programacions musicals són
segures, s’han de dur a terme i
que no es pot tornar a produir la
massiva anul·lació de l’any
anterior.
Blaumut (Foto Xavi Mercadé)

POSAR EN VALOR

La festa major és el principal
circuit musical i cultural de
Catalunya: Aplega més
artistes, públic i impacte
econòmic que moltes altres
mostres culturals a les quals
se sol donar més valor o
protagonisme mediàtic.

Sense festa major, el sector
musical i de cultura popular de
Catalunya, no és viable i es
causarà una pèrdua de
patrimoni i teixit cultural
irreparable.

DUES LÍNIES D’ACTUACIÓ

1-AJUNTAMENTS

Com fer programació
musical a les festes
majors en temps de
pandèmia?

2-POBLACIÓ

Sensibilitzar al públic
explicant que els
esdeveniments musicals
NO SÓN FOCUS DE
CONTAGI

1.AJUNTAMENTS
Com fer programació musical a les
festes majors en temps de pandèmia?

● JORNADES de debat, formació i
presentació d’estudis obertes a
tots els tècnics de cultura, de festes,
programadors musicals , regidors i
premsa..
(Format PRESENCIAL + ONLINE)

2.POBLACIÓ
La programació musical de la
festa major és segura

● Tot el que es presentarà a les
jornades tindrà una implantació a
premsa a nivell informatiu intentant
aconseguir impactes als mitjans per
arribar al màxim de població possible

● Campanya de comunicació/publicitat
a mitjans i xarxes socials

LES JORNADES

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

18

20

21

MAIG

MAIG

MAIG

PRESENCIAL + STREAMING

LES JORNADES

Del 18 al 21 de maig de 2021

ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT
•
•
•

Taules en directe | públic presencial i en streaming
4 sessions temàtiques
Participants per taula:
1 moderador : Cristina Puig, conductora del
FAQS

4 participants
1 moderador online: Maria Cusó (Rac1)
•
•

Durada de cada sessió: 90 minuts
Assistència gratuïta, prèvia reserva

LES JORNADES

1 – ECONOMIA I PROGRAMACIÓ A LES FESTES
MAJORS: Presentació de l’estudi d’afectació
econòmica del Covid19.
●
●
●
●
●

Dades econòmiques
Inversió ajuntaments en festa major
Llocs de treball
Dades anul.lacions 2020
Reducció pressupostos municipals de
cultura fruit de la crisi

Dimarts, 18 de maig a les 12h

Taula amb representants institucionals
●
●

●
●

Hble. Sra. Àngels Ponsa, Consellera de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
Il·ltre. Sr. Joan Carles García Cañizares,
diputat de Cultura de la Diputació de
Barcelona
Gerard Quintana, president de l’Acadèmia
Catalana de la Música
Jordi Gratacós, president de l’Associació
Professional de Representants, Promotors i
Mànagers de Catalunya

LES JORNADES

2 – PROGRAMACIÓ de FESTA MAJOR SEGURA.
Informe mèdic de BORIS REVOLLO – Fundació contra

Dijous, 20 de maig a les 10h

Taula amb representants de la indústria
+ representants d’Interior i de l’ICEC

la Sida i les malalties infeccioses

●
●
●

Informe dades de no contagis en actes
musicals
Protocol acte musical amb cadires
Protocol acte musical amb gent dreta

●
●

●
●

Beth Abad, Secretària General del Departament
d’Interior
Miquel Curanta, director de l’Institut Català de
les Empreses Culturals
Jordi Herreruela, director del Festival Cruïlla
Xavi Pascual, director dels Festivals Acústica,
Sons del Món i Strenes

LES JORNADES
3 – EINES PER A LA PROGRAMACIÓ: Experiències i
casos d’èxit

Taula d’ajuntaments que han fet festes majors durant el
2020 amb èxit

●

●
●

●

Daniel Granados, director de Cultura Viva de
l’Ajuntament de Barcelona
Il·lm. Sr. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d’Aro
Marga Vilalta, cap tècnica de la Regidoria de
Cultura i Patrimoni, Àrea Social de l’Ajuntament de
Montcada i Reixach
Il·lma. Sra. Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega

Dijous, 20 de maig a les 12h

Presentació de les novetats del programa.cat
relatives a la festa major
Taula d’artistes : la visió del darrer any des del
punt de vista de l’artista. Perspectives 2021
● Gemma Humet
● Guillem Soler (Buhos)
● Lluís Gavaldà (Els Pets)
● Suu
● Josep Reig, President de Musicat

LES JORNADES
4 – AVANÇANT CAP A UN NOU MODEL DE
CONTRACTES: Presentació i debat sobre
contractació pública
Presentació contracte marc de contractació fruït de
la negociació entre ARC i el CSITAL per tal que a
partir d’aquest moment tots els Ajuntaments i
empreses privades puguin utilitzar el mateix model.

Divendres, 21 de maig a les 10h

Taula amb representants d’ARC, CSITAL i
Associació i Federació de Municipis
●
●

●
●
●

Aurora Corral, presidenta CSITAL Barcelona
Olga Arnau, presidenta Federació de
Municipis de Catalunya i Alcaldessa de
Vilanova i la Geltrú
Lluís Soler, president Associació Catalana de
Municipis i Alcalde de Deltebre
Kiku Vallina: director de Q-AM Produccions i
membre d’ARC
Xavi Fortuny: director de RGB i membre
d’ARC

www.arcatalunya.cat

