És fa públic per a general coneixement que per decret de presidència núm. 393/2022, s’ha
resolt el següent:
Primer. Aprovar el PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE DE PROMOCIÓ D’ESPAIS
PATRIMONIALS DEL SEGRIÀ “ESCENARIS SINGULARS”, EDICIÓ 2022, que es
transcriu a continuació:
ÀMBIT
Patrimoni, cultura, arts escèniques i gastronomia.
JUSTIFICACIÓ
El projecte “Escenaris Singulars” s’emmarca en el compromís del Consell Comarcal del
Segrià, mitjançant l’Àrea de Cultura, per desenvolupar accions culturals que contribueixin a
preservar i promoure el patrimoni i la diversitat cultural de la comarca, amb l’objectiu d’oferir
suport a les administracions locals i als agents culturals del Segrià en les seves polítiques
culturals i de desenvolupament territorial.
El fet que d’un poble emani cultura és percebut com una font de riquesa i de
desenvolupament que beneficia als seus veïns i veïnes i a tot el territori. Invertir en cultura
és una manera de millorar en reconeixement i dona visibilitat als bens i les expressions
culturals locals, dotant-los de simbolisme i d’identitat al temps que es contribueix a impulsar
el creixement econòmic del territori.
OBJECTE
“Escenaris Singulars” és un projecte que fusiona els espais patrimonials del Segrià, dotats
de llegat arquitectònic i històric, amb iniciatives al voltant de diferents disciplines de les arts
escèniques, mitjançant accions culturals que posin en valor els bens culturals d’interès local
o nacional del nostre territori amb artistes vinculats a diferents disciplines de les arts
escèniques.
D’aquesta manera apropem i donem a conèixer als participants de l’activitat, una
arquitectura rica i amb valor històric amb espectacles diversos que li aporten un caràcter
més dinàmic i més atractiu.
Els esdeveniments es duran a terme en el mateix entorn on estigui ubicat l’espai patrimonial,
aprofitant les infraestructures pròpies del municipi i aniran acompanyades amb altres serveis
que enriqueixin la proposta amb tast de productes gastronòmics locals, per part de
l’Ajuntament adherit a la proposta.
El propòsit de l’experiència és sumar el patrimoni arquitectònic i manifestacions culturals
amb visió de territori i promoció cultural, alhora que es dona a conèixer algun element del
patrimoni gastronòmic local.
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Assumpte: Protocol d’actuació: projecte de promoció d’espais patrimonials del Segrià
“Escenaris Singulars”, edició 2022

PERÍODES REALITZACIÓ
Dates d’actuació: dissabtes i diumenges des del 23 de juliol al 10 de setembre del 2022
Calendari a concretar amb l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià.
MUNICIPIS RECEPTORS
Podran rebre l’actuació fins a sis municipis del Segrià.
Els municipis que vulguin adherir-se a l’actuació han de presentar la sol·licitud d’adhesió
d’acord amb el model que es facilitarà per aquest fi, al correu electrònic cultura@segria.cat
Per a la determinació dels municipis receptors es procedirà a acceptar les sol·licituds,
acreditant que compleixin les següents condicions:
-

Existir al municipi un bé patrimonial declarat BCIL o BCIN que estigui situat dins en el
nucli urbà del municipi o proper.
L’espai patrimonial ha de permetre l’accés als visitants i per tant les característiques de
conservació han de ser òptimes. De la mateixa manera ha de disposar de serveis pels
assistents a l’acte.
Disposar d’espai adequat i suficientment ampli per a poder dur a terme la proposta
escènica.
Disposar d’equipament tècnic (equip de so o de llums i escenari).

-

Data d’entrada al registre. Es valoraran aquelles sol·licituds que es registrin en primera
instància tot i que es valorarà el fet que sigui el primer cop que participa en Escenaris
Singulars.
Compliment dels requisits exposats com a condicions.
Estat òptim de conservació del be patrimonial.
Possibilitats tècniques per a dur a terme l’actuació.
Proposta per part de l’Ajuntament del municipi sol·licitant d’oferir tast de producte
gastronòmic local.

DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 29 de juny
ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
El Consell Comarcal del Segrià assumirà les següents responsabilitats:
-

Contractació de les diferents propostes d’arts escèniques. Cost a càrrec del Consell
Comarcal del Segrià.
Configuració del calendari d’actuacions.
Coordinació del grup que durà a terme l’espectacle.
Coordinació amb Ajuntaments adherits.
Material promocional de l’actuació: cartells i fulletons.
Difusió i comunicació.
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Les sol·licituds seran valorades per l’equip tècnic de l’Àrea de Cultura qui es reserva el dret
a fer la selecció d’acord al següents criteris:

Els Ajuntaments receptors es responsabilitzaran del següent:
- Assumiran l’organització de l’acte al seu municipi, segons les directrius i en coordinació
amb el Consell Comarcal del Segrià.
- Recursos tècnics per a dur a terme la proposta escènica (escenari, llum, equip de so).
- Compliment de les mesures de seguretat i higiene actualitzades en la data prevista de
l’actuació.
- Oferir tast de producte gastronòmic local o del territori.
- Proveir d’aigua a les persones assistents a l’activitat.
- Fer difusió del projecte.
L’adhesió a l’actuació implica l’acceptació de les condicions d’aquest protocol.
Segon. Comunicar aquesta resolució als ajuntaments de la comarca atorgant-los termini per
a que procedeixin, si escau, a la seva adhesió.
Tercer. Publicar el protocol aprovat al Tauler electrònic comarcal i donar compte d’aquesta
resolució al ple del Consell Comarcal en la propera sessió ordinària que tingui lloc per al seu
coneixement.
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