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SEGUIMENT ESTRATÈGIC, TRANSPARÈNCIA I RELACIONS INSTITUCIONALS
- Foment de la consciència estratègica
- Seguiment del contracte-programa
- Seguiment del pla estratègic
- Seguiment dels cercles de comparació intermunicipal
- Foment de la transparència a través de l’espai web
- Ampliació d’acords de mecenatge i convenis de col·laboració
- Foment de sinergies amb els mitjans de comunicació
- Recerca d’aliances en l’àmbit nacional i internacional
- Potenciació del projecte compartit amb l’EMVIC

ORGANITZACIÓ LABORAL
- Prevenció de riscos laborals: informació, formació i accions de millora
- Organització laboral en el context covid: combinació de presencialitat i teletreball
- Foment del treball cooperatiu: plataforma teams i cronograma de processos
- Organització de reunions sectorials i entrevistes personalitzades
- Elaboració del pla d’igualtat
- Elaboració del codi ètic
- Actualització del protocol antiassetjaments
- Habilitació de la bústia de denúncies

ACCESSIBILITAT, SOSTENIBILITAT I DIGITALITZACIÓ
- Desenvolupament de l’accessibilitat social i funcional: pla d’accessibilitat, funcions culturals 

accessibles, programa apropa cultura, preus públics, etc.
- Sostenibilitat mediambiental: pla de sostenibilitat energètica, suma’t al zero, canvis en cadena, etc.
- Projecció de manteniment i inversió
- Digitalització de processos i equipament
- Revisió de la gestió del sistema informàtic

PARTICIPACIÓ
- Elaboració del pla de foment de la participació: #toteslesveus
- Foment de la participació de les veus de L’Atlàntida: equip, artistes, públics, padrins 

i padrines, amics i amigues, mecenes, col·lectius i entitats
- Desenvolupament de projectes especialment adreçats a joves, gent gran i famílies
- Programació de l’Escena Singular per a la captació de nous públics, processos de

fidelització i atenció del sistema relacional
- Organització d’una jornada de portes obertes



RELACIÓ AMB ELS USUARIS
- Revisió dels continguts WEB enfocats a l’experiència de l’usuari
- Xarxes Socials com a espai d’interacció i participació
- Atenció del màrqueting relacional
- Potenciació dels serveis complementaris: bar-restaurant, pàrquing, tallers per a

l’acollida d’infants durant les funcions, etc.

CULTURA I...
- Cultura i Educació

L’Atlàntida educa: Anem al teatre, Familiars, Connexions educatives, Vivaldi en moviment, 
Cantània, activitats complementàries, tallers, reunions amb els diversos sectors de la comunitat 
educativa, estades de la JONC, Acadèmia de Quartet, recursos educatius en xarxa, etc.

- Cultura i Societat 
Concerts solidaris

- Cultura i Digitalització
Sala 4 en la seva funció educativa i de suport a la creació local

- Cultura, Salut i Benestar
CulturaMENT i col·laboracions amb el sector sociosanitari

- Cultura i Turisme
Aliances per a la projecció de la ciutat i serveis culturals

- Cultura i Arts Visuals
Ampliació del projecte Artistes en escena i dinamització dels espais expositius

- Cultura i dimensió humanística
Exploració de les residències poètiques, literàries i de pensament

PROGRAMACIÓ ESTABLE
- Diversitat de gèneres i públics
- Grans Concerts: internacionalitat i foment del talent català de projecció internacional
- Música de prop: músics de projecció nacional en un entorn escènic de proximitat
- Clàssica Jove: residència artística, producció pròpia, acció educativa i participació
- Grans èxits teatrals, Escenaris, Teatre de prop
- Dansa, circ i altres gèneres
- Produccions dels centres d’ensenyaments artístics
- Espectacles escènics participatius
- Segona edició “Amb veu de dona”
- Foment de l’itinerari #EscenaCrítica



COMMEMORACIONS
- Memorial Joaquim Maideu en el 25è aniversari de la seva mort
- Premi Oriol Martorell 2021: Andreu Martínez i Motos
- Tot escoltant Gerhard en el 125è aniversari del seu naixement
- Toni Coromina, un rebel a la ciutat dels sants
- 25è aniversari de la Universitat de Vic
- Oda a Verdaguer: 20è aniversari de l’estrena i 120è de la mort del poeta
- 12è aniversari de L’Atlàntida


