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BENVINGUDA/BENVINGUT AL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’ACCIÓ 
CULTURAL D’ALBAIDA!  

LA TEUA PARTICIPACIÓ ÉS BÀSICA I DETERMINANT PER A ACONSEGUIR UN DOCUMENT 
ESTRATÈGIC DINÀMIC I NECESSARI PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL D’ALBAIDA.  

QUÈ ÉS UN PMAC? 

Un Pla Municipal d’Acció Cultural (PMAC) és un instrument creat per promoure la 
reflexió, el debat i el desenvolupament d'estratègies i propostes per a l'acció cultural local. Es 
tracta, doncs, d’un document que ha de permetre planificar i donar coherència a la política 
cultural per als propers anys, sempre buscant, però, que l’estratègia i els objectius culturals 
s’emmarquen dins del conjunt de polítiques municipals i que aquestes partisquen d’un consens 
polític, institucional i ciutadà amb l’únic objectiu de millorar la vida de les persones i el panorama 
cultural de la ciutat.  

Per a fer possible la realització d’un PMAC és indispensable incorporar en el procés un 
compromís en tres nivells: a nivell tècnic (amb el suport i la col·laboració de l’equip tècnic de 
l’Ajuntament), a nivell polític (amb la Regidoria de Cultura i tot l’equip de govern i, sempre que 
siga possible, també els partits polítics de l’oposició), i a nivell ciutadà (incorporant les mirades 
i les necessitats de la ciutadania al centre del procés d’elaboració del PMAC i en la definició de 
l’estratègia). 

L’Ajuntament d’Albaida, davant el compromís adquirit d’actualitzar i potenciar la seua 
política cultural i donar resposta als reptes actuals, agafa l’espenta de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de València per tal d’iniciar un procés de reflexió, participació i definició conjunta de 
l’estratègia cultural a desenvolupar que es recollirà en aquest PMAC. 

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS GENERALS? 

- Analitzar la realitat cultural del municipi. 
- Identificar les principals fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats del municipi 

en matèria cultural. 
- Definir una estratègia que oriente les polítiques culturals del municipi per als anys 

vinents.  
- Concretar una sèrie d’accions a realitzar a curt, mitjà i llarg termini per a aconseguir 

els objectius definits en el plantejament estratègic. 
- Alinear les polítiques culturals en el marc de les polítiques generals de l’Ajuntament. 
- Establir marcs de governança i participació en les polítiques culturals. 

COM ORGANITZAREM EL TREBALL? 

- Mesa de treball amb alcaldia i les diferents regidories implicades que es decidisquen.  
- Reunió de coordinació amb els diferents serveis administratius municipals per a 

conéixer de primera mà els recursos potencials amb els què comptem per a posar en 
marxa les diferents accions (maquetació, publicació, pressupostos de cultura, etc.). 

- Reordenació normativa del Consell Municipal de Cultura, tot creant nous organismes 
que definisquen millor les accions municipals.  
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- Reunions periòdiques (fins a 4) amb el Consell Municipal de Cultura. 
- Realització de l’espai d’idees amb la ciutadania d’Albaida. 
- Creació de l’enquesta ciutadana sobre matèria cultural. 
- Fase de redacció de propostes. 
- Fase d’esmena de l’esborrany del PMAC complet. 
- Aprovació municipal del PMAC.  
- Seguiment de la implementació del PMAC.  

 

En definitiva, el PMAC d’Albaida serà el full de ruta en l’estratègia cultural de la ciutat per als 
propers anys. Un document consensuat, potent, dinàmic, transversal que provocarà canvis i 
millores en la vida cultural d’Albaida. 


