L’AGENDA CULTURAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
L’Agenda cultural està pensada com una eina de difusió de l’activitat cultural de la
ciutat.
Al web www.culturamataro.cat hi ha un apartat específic d’agenda cultural. S’hi recull
tota la programació d’acte culturals que organitza tant la Direcció de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró com les associacions i entitats de la ciutat.
Els actes que apareixeran a l’agenda cultural que edita i gestiona la Direcció de
Cultura seguiran un ordre de prioritats i requeriments mínims per ser incloses.
En el cas de l’agenda impresa tenim una gran limitació quant a l’espai però intentem
encabir tota l’activitat que rebem. És important que tothom ens enviï la informació
completa a l’adreça agendacultural@ajmataro.cat (el dia 10 del mes precedent a la
celebració de l’activitat). Hi ha una fitxa específica amb totes les dades necessàries.
Aquests són els criteris per incloure actes a l’agenda en paper:
1. l’activitat cultural programada per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament
2. l’activitat haurà de tenir un motiu o tema directament vinculat amb algun àmbit
cultura o de festes i tradicions: art, literatura i foment de la lectura, música, arts
escèniques, patrimoni, arts visuals, cinema i cultura popular.
3. el compliment del timming en l’enviament de la informació completa a l’adreça
agendacultural@ajmataro.cat (el dia 10 del mes precedent a la celebració de
l’activitat en el cas de la versió impresa de l’agenda)
4. l’activitat cultural programada per entitats culturals amb les quals tenim una
vinculació (convenis, subvencions...)
5. l’activitat cultural programada per altres entitats, empreses o grups i que
programen activitat cultural de manera periòdica
6. l’activitat cultural programada per altres entitats, empreses o grups de manera
puntual
Pel que fa a l’agenda web culturamataro.cat:
1. Enviar la informació completa a l’adreça agendacultural@ajmataro.cat (amb la
mateixa fitxa o amb un document word més ampliat i especificant que és per a
l’agenda web).
2. És imprescindible adjuntar una fotografia relacionada amb l’activitat, i que no
sigui pròpiament el cartell o fulletó de difusió. Les característiques de la imatge
són que sigui en format jpg i amb unes dimensions mínimes de 620 x 413 px.
3. L’avantatge del web és la immediatesa de la publicació i l’actualització de la
informació digital, de manera que l’activitat serà publicada a l’apartat d’agenda
cultural del web de Cultura en el termini màxim d’una setmana a partir de la rebuda
de la informació a l’adreça electrònica agendacultural@ajmataro.cat
4. El web ens possibilita molts més formats d’informació per incloure als actes. Si ho
creieu necessari ens podeu adjuntar enllaços de venda d’entrades, de vídeos de les
companyies, grups o artistes que fan les activitats, podem adjuntar el vostre twitter,
facebook i pàgina web... No dubteu en passar-nos tota la informació que creieu
important per compartir i l’adjuntarem.
Quedaran excloses de l’agenda cultural, tant en la seva versió impresa com en la
digital, aquelles activitats d’altres àmbits més genèrics o de ciutat (fires, actes
benèfics, actes de ciutat...) o, justament al contrari, les activitats que sota un format
cultural (per exemple conferències) se centrin en àmbits específics no estrictament
culturals (educació, ciència i tecnologia, religió, gènere, salut...).
Moltes gràcies i esperem rebre la informació de les vostres activitats.

