Mesura de Govern per a la promoció de la cultura
popular i tradicional catalana i la participació

Districte de Sant Andreu

Mesura de Govern per a la promoció de la cultura popular i tradicional catalana
de Sant Andreu.

» 01. Introducció
Com a continuació a la Mesura de Govern que informava del Cicle de Cultura Catalana 2014,
arran de la commemoració del tricentenari dels fets de 1714, és interès del Govern del
Districte continuar amb el suport a la cultura enguany mitjançant esdeveniments dins de la
cultura popular catalana i d’altres representacions de la cultura musical.
Amb aquesta mesura, per tant, es pretén difondre activitats de la cultura popular catalana i
musical per estendre el seu coneixement entre la ciutadania i alhora ajudar a aquests
col·lectius a consolidar-se i disposar d’un espai d’expressió i maduració .
» 02. Antecedents

El Marc estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015 que fixa els objectius de l’acció
municipal, estableix dins del Mapa de Ciutat, com a objectiu, fer de l’educació i la cultura un
factor clau de benestar i èxit.
L’educació i la cultura són elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la
cohesió social, per enfortir-ne la identitat, el seu creixement social i econòmic i també com
aposta de futur.
La cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió, és un dels objectius
estratègics de ciutat.
Aquest element convida a promoure les manifestacions de cultura popular i tradicional de
Catalunya, com a element educatiu i també de cohesió social
En aquest marc els objectius del Govern de la ciutat i, per tant, del Districte inclouen les
actuacions següents:
-

-

Promoure les entitats dedicades a la cultura popular i tradicional catalana, tant a
casa nostra com a l’exterior, així com a través del suport a la vida associativa i a les
activitats de dinamització que fan aquestes entitats.
Potenciar programes formatius en cultura popular.
Fomentar la creació i divulgació d’espectacles d’arrel tradicional. Festa Catalana
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» 03. Contingut de la mesura
El Districte de Sant Andreu, tenint en compte la gran xarxa d’entitats culturals i la positiva
receptivitat dels ciutadans i ciutadanes del Districte al voltant del nostre patrimoni festiu,
identitari i tradicional, convida a les diferents entitats a participar/col·laborar/organitzar
diferents activitats festivo-culturals, obertes a la ciutadania per a la promoció la cultura
popular a tots els barris del Districte.
Per tot això, el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu acorda la següent Mesura de
Govern:
1.

Donar suport al foment de la cultura popular i tradicional catalana, i a la cultura
musical en general, mitjançant la celebració dels esdeveniments següents:
Trobada d’Esbarts:
Per tal de donar a conèixer les mostres dansaires s’organitzaran les Trobades d’Esbarts
següents:
- Bon Pastor (maig -15)
- Trinitat Vella (juny-15)
Aquestes dates coincideixen amb les de les Festes Majors.
A més d’una actuació al barri de Sant Andreu.

Trobada de Timbalers a la Festa Major de Baró de Viver:
La Trobada de Timbalers vol agrupar a totes les entitats de percussió del districte dins
del marc de la Festa Major de Baró de Viver, que tindrà lloc el mes de juny de 2015.
Trobada de Sardanes a La Sagrera:
Amb motiu de difondre el fet sardanista i promocionar les noves iniciatives per a la
seva conservació, el 2015 se celebrarà una Trobada de Sardanes a la Sagrera, el mes de
juny de 2015.
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Concert de Música Barroca:
Amb el programa de música es pretén fer un treball de divulgació de la música clàssica.
El concert de Música Barroca se celebrarà al Nadal, el dia 20 de desembre a la Parròquia de
Sant Andreu de Palomar.
Festival Internacional de Jazz de Sant Andreu:
L’Associació Sant Andreu Jazz Band i el Districte de Sant Andreu organitzen el JAZZING
FESTIVAL, Festival Internacional de Jazz de Sant Andreu, esdeveniment que se celebrarà la
primera setmana d’octubre i que pretén divulgar i promoure el Jazz entre tots els públics.
Comptarà amb una programació equilibrada, amb grups locals de qualitat i amb músics
internacionals de contrastada trajectòria.
La iniciativa respon a la gran afició Jazzística que hi ha al districte de Sant Andreu de
Barcelona, així com des de l’experiència de la Sant Andreu Jazz Band, la banda de joves
músics d’entre 8 i 20 anys dirigida per Joan Chamorro i que porta ja 8 anys de brillant
trajectòria.
Aquest festival va celebrar la seva primera edició aquest any amb un gran èxit de públic.
Enguany serà l’any de la seva consolidació, dins del marc musical de la ciutat de Barcelona,
per la seva qualitat. Es destaca la deslocalització dels concerts a diversos barris del
Districte, amb l’interès de fer-lo arribar a tothom.
2. Destinar un import total de 15.178,50.-euros (IVA inclòs), en els pressupostos del
Districte de 2015, per fer front a l’execució dels programes esmentats en el punt
anterior.
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