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objectius Reedició de les mesures extraordinàries

Proposam reeditar les mesures adoptades l’any 2020 amb motiu de 

l’estat d’alarma, amb una despesa extraordinària estructurada per 

sectors d’activitat i amb una dotació econòmica superior.

Reforçar la contractació local

Va ser un dels principals objectius del rescat cultural de 2020. Ho 

continua essent, perquè la reactivació del sector és vital i la 

contractació pública pot compensar parcialment la falta de 

programació privada.

Coordinació institucional

Col·laboració directa amb els ajuntaments, com a principals 

promotors d’activitat cultural, i amb el Govern de els Illes Balears 

per complementar i no repetir les iniciatives de cada institució.



mesures Música i arts escèniques

• Reedició dels convenis Consell – Ajuntaments per a la 

contractació d’artistes locals

Dotació: 50.000€

• Reedició dels convenis Consell – Ajuntaments de reforç a la 

programació local en arts escèniques

Dotació: 15.000€

• Revisió i ampliació del programa Menorca Música i Teatre, i 

increment del pressupost en un 38,5%.

Dotació: 90.000€



mesures Música i arts escèniques

Programa Menorca Música i Teatre 

• Pressupost total, +25.000€ (>38,5%)

• Admissió d’actuacions online (streaming) mentre durin les 

restriccions per la COVID-19

• 2 convocatòries enguany: la primera, sol·licitds fins 30 de 

juny; la segona, juliol-agost (mínim 20.000€)

• Ampliació d’entitats que poden sol·lciitar actuacions: 

APIMAs i Associacions de comerciants

• Ampliació de la quantitat de sol·licituds que poden fer els 

ajuntaments i les entitats culturals



mesures Música i arts escèniques

• Acord de col·laboració amb la Casa de Menorca a Barcelona 

i l’entitat cultural Crits i Renou (gestors de l’Espai Mallorca) 

per a la realització d’activitats de projecció exterior al teatre

de la Casa de Menorca a Barcelona. 

Calendari i Dotació econòmica: Pendent.



mesures Patrimoni cultural

• Contractació directa de petits projectes de recerca, 

restauració, catalogació i activitats didàctiques i de difusió 

en matèria de patrimoni històric i cultural, material i 

immaterial. Increment del pressupost en un 20% respecte a 

2020.

Dotació: 24.000€

Màxim per projecte: 2.000€ (IVA inclòs)

• Possibilitat en estudi: que els projectes siguin proposats pel 

Departament de Cultura del Consell, segons les necessitats i 

prioritats d’actuació, i adjudicats per lliure concurrència.



mesures Arts visuals

• Organització d’una exposició col·lectiva d’artistes visuals de 

Menorca (nascuts i/o residents a l’illa).

Pressupost total: 35.000€

Dotació del comissariat: màxim 5.000€

Honoraris dels artistes: 700€ c/u, 20-25 artistes

Despeses de realització: màxim 16.000€ 

• Es traurà una convocatòria de comissariat per lliure 

concurrència. 

• La selecció dels artistes anirà a càrrec del comissari de 

l’exposició, d’acord amb els criteris que estableixi la 

convocatòria, i serà validada per un jurat plural amb 

participació externa. 



mesures Suport al sector del llibre

• Adquisició extraordinària de llibres per a les biblioteques de 

Menorca i/o organització d’activitats a les llibreries

Dotació: 10.800€

• Increment 25% dels honoraris dels escriptors en les 

activitats del Pla SALM (250€ primera activitat, 125€ 

activitats següents). Operatiu des de gener 2021.

• Conveni amb la Institució de les Lletres Catalanes per a 

l’intercanvi d’escriptors entre Menorca i Catalunya. 

Setembre-Desembre 2021.

Dotació econòmica: Pendent.



mesures DOTACIÓ TOTAL DE LES ACCIONS PREVISTES

224.800 €

Dels quals

• 80.000€ de pressupost ordinari

• 144.800€ extraordinari rescat cultural



mesures Convocatòries ordinàries CIMe

Ajuts a les entitats culturals

Dotació: 200.000€

• Ja publicada al BOIB dia 20 de febrer.



mesures Convocatòries ordinàries CIMe

Arts visuals i produccions audiovisuals

Dotació: 60.000€

• Concessió de les ajudes de 2020:  maig / juny

• Si hi queda un romanent no concedit, s’emprarà per a una 

nova iniciativa de suport a les arts visuals abans d’acabar 

2021.

• Nova convocatòria, octubre 2021.



mesures Convocatòries ordinàries CIMe

Ajuts a l’estudi i conservació del patrimoni històric

Dotació: 200.000€

• 5 línies: restauració, intervencions arqueològiques, 

investigació històrica, publicacions, i jornades i activitats de 

difusió

• Publicació de la convocatòria: abril.



mesures Convocatòries ordinàries CIMe

Foment de l’ús del català

Dotació: 40.000€

• Edició i suport fonogràfic, foment del català a l’empresa, 

foment del català a l’àmbit esportiu, i activitats de 

dinamització lingüística d’entitats associatives

• Publicació de la convocatòria: abril.
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