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10 anotacions a tenir present, com a marc polític i cultural, 
per elaborar un projecte de funcionament i programació 

pel Centre per a la Cultura Contemporània Carmen Amaya a Begur. 
 

Lo presento porque me parece que puede inspirar a gobiernos locales  
en la convocatoria de concursos públicos para la gestión 

 de centros para la cultura menos burocráticos, por favor. 

 

  



1.- Idea clau per al centre cultural          

L’antiga casa on va viure Carmen Amaya, sobre un turó obert al Mediterrani al poble de Begur, opta per una nova etapa: convertir-

se en un centre per la cultura contemporània, combinant memòria i innovació.  

La proposta creativa per fixar la marca del centre gira entorn de: 

1.1.- Un centre. L’Empordà té uns quants centres culturals importants: el centre Carmen Amaya volem dissenyar-lo diferentment, 

com un espai constantment amb reptes per l’actualitat canviant, però amb memòria. I l’entenem com un punt d’avenç dins la xarxa 

de centres de l’entorn amb qui caldrà que faci intercanvis 

1.2.- Per a la cultura. A l’Empordà hi conviuen moltes maneres d’entendre, proposar i viure la cultura, personalment i com a ciutats i 

pobles. El centre Carmen Amaya no vol ser, culturalment i per exemple, ni un festival especialitzat ni un museu en el sentit més 

ampli: prioritàriament és i serà un centre per a la cultura de la creativitat, la llibertat, l’intercanvií, la col·laboració, l’experiència 

directa, el descobriment, els aprenentatges... dels ciutadans de Begur, els seus visitants i l’entorn, sempre receptiu a la pluralitat del 

país i fora.  

1.3.- Contemporània. La mirada, des de la cultura que es faciliti, ha de ser des del present, tenint molt clar que aquest sorgeix d’un 

passat divers, amb molta empenta pel futur. Cal, doncs, que el que s’hi plantegi i faci faciliti experiències de sentit als ciutadans de 

Begur i l’entorn per donar més horitzó i profunditat a les seves vides personals i poder descobrir i debatre com volem viure, en 

comú, pobles i ciutats del nostre país. Valorarem la interacció entre qüestions que millorin la qualitat de vida quotidiana dels 

ciutadans i els horitzons oberts al futur des de la cultura que afronta la gran transformació en la que estem.  

 



2.- El valor de marca pel centre           

Els centre per la cultura contemporània tenen moltes possibilitats i variabilitats des d’ un enfocament en gran angular. Volem, però, 

concretar el centre en un primer pla: el Centre per la Cultura Contemporània Carmen Amaya gira entorn de la creativitat, el 

Mediterrani i l’ecologia, amb la potencialitat que cadascun d’aquests conceptes té i amb l’enorme energia que desprenen si 

s’interrelacionen. El projecte ha de desenvolupar i concretar àmplia, agosarada i profundament, aquest valor de marca per la cultura 

del centre: 

CENTRE PER LA CULTURA CONTEMPORANIA CARMEN AMAYA 
creativitat, mediterrani, ecologia 

BEGUR AMB MÉS FUTUR 

 
2.1.- Creativitat. Eix primer i nuclear del Carmen Amaya, cal presentar-la des de la infinita gama que faciliten totes les arts, 

pensadors, creatius consolidats i emergents, innovadors científics... posant l’accent, donada l’ infraestructura dels centre actual, en 

propostes experiencials de petit format intens. 

2.2.- Mediterrani. El centre eixampla la diferència creativa de Carmen Amaya, gitana d’un flamenc excel·lent i del seu temps, a la 

diversitat de les cultures de tot el  Mediterrani, per establir contactes, intercanvis i programacions que enfilin, contemporàniament, 

l’antic i el que és nou.  

2.3.- Ecologia. L’Empordà encara és un espai ecològic important. El centre, però, no es vol centrar en l’ecologia només com a 

conservació: opta per l’ecologia com a estil de vida personal i comú, en les seves enormes suggerències actuals lligades a la salut, 

l’alimentació, l’arquitectura, el disseny, l’aigua, l’educació, la mobilitat o el turisme. 

  



3.- Qüestions a tenir present            

El projecte ha de contemplar, també, algunes qüestions estructurals de fons.  

3.1.- Primer la identitat de Begur i el seu cicle cultural anual.  

3.2.- Compartir  la programació amb les associacions, grups i creatius de Begur.  

3.3.- Dialogar i implicar als creatius i grups dels pobles i les ciutats de l’entorn.  

3.4.-Tenir present en l’organització del centre un òrgan permanent que aculli, democràtica i transversalment, ciutadans, grups, 

associacions i creatius de Begur. 

3.5.- Treballar i produir alguns projectes amb la xarxa dels centres culturals de l’Empordà i altres indrets del país.  

 

4.- Diferents línies temporals del projecte concordants    

El projecte ha de contemplar terminis diferents: proper, mitjà i llarg.  

4.1.- Termini proper: Què es farà i com en els dos primers anys que considerem d’arrencada i posicionament.  

4.2.- Termini mitjà: Què es farà i com en els altres dos anys per assolir una primera consolidació del centre entre els ciutadans i el 

seu entorn.  

4.3.- Llarg termini: Visió del centre, amb propostes molt estratègiques, per als propers setze anys.  



5.- Descripció de públics potencials i dianes       

El projecte ha de tenir clar que, en els primers anys,  el Carmen Amaya haurà d’anar a buscar als ciutadans per associar-los a tot el 

que s’hi proposi. Cal, doncs, plantejar una estratègia per captar diferents públics.  

5.1.- Aposta per públics segmentats en els dos-quatre anys. Bàsicament públics de Begur i aquells que hi sojornen caps de setmana 

i vacances. També dels pobles i les ciutats de l’entorn. N’hi d’altres segons la proposta que es presenti. 

5.2.- Nivell òptim de públics concrets a assolir després. Dependran de l’ambició realista que el projecte plantegi a mitjà i llarg 

termini. 

 

6.- Sistema d’organització i gestió          

Cal un sistema d’organització i gestió que, tenint present l’eficàcia, l’eficiència, la productivitat i la competitivitat, opti per la 

col·laboració creativa continuada amb les estructures institucionals públiques i civils de Begur, i els seus ciutadans. 

Els sistemes d’organització s’han de desenvolupar aquests ítems com a mínim. 

6.1.- Descripció del centre com organització per aconseguir els seus resultats.  

6.2.- Model de gestió amb lideratge col·laboratiu.  

6.3.- Desenvolupament organitzatiu estratègic per el creixement i consolidació del centre. 

7.- Proposta per la comunicació            



La proposta ha de tenir molt present com compartir el centre amb els ciutadans perquè sentin com a propi tot allò que es 

desenvoluparà en el Carmen Amaya: cal que el centre esdevingui referencial. La comunicació d’informació, motivacional o 

d’implicació ha ser l’atmosfera continuada del centre. 

7.1.- Esborrany de proposta de marca de valor gràfica i audiovisual. 

7.2.- Desenvolupament i aplicació de la proposta en diferents mitjans.  

7.3.- Pla de comunicació en mitjans audiovisuals i presencials a curt i mitjà termini.  

7 4.- Comunicació virtual: web i xarxes socials. 

7.5.- Campanyes especials de comunicació. 

7.6.- Campanya per l’obertura. 

 

 8.- Pla econòmic                

Tenim present l’estat actual de l’economia aquí la imaginació i la destresa per captar els recursos econòmics indispensables per al 

centre Carmen Amaya.  

8.1.- Pla econòmic a curt termini. 

8.2.- Pla econòmic a mig termini. 

8.3.- Pla econòmic a llarg termini.  



8.4.- Pla d’esponsorització.  

8.5.- Campanyes de micromecenatge. 

8.5.- Política de preus d’ús. 

8.5.- Pla de millora i ampliació de la infraestructura segons la normativa municipal. 

 

9.- Sistemes d’avaluació              

No només numèrics o econòmics 

10.- Propostes més enllà d’aquest marc conceptual i operatiu  

Fins aquí l’imprescindible. 

Ara és el moment de la creativitat singular. 

 

Toni Puig, www.tonipuig.com  

Barcelona, 2013 

http://www.tonipuig.com/

