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XARXA CULTURAL DEL GRAU
ALTA

BAIXA

MODIFICACIÓ

TIPUS:
ASSOCIACIÓ O ENTITAT

ESPAI CULTURAL

DIRECTORI D'ARTISTES

ASSOCIACIÓ O ENTITAT:..................................................................................................
Adreça:..................................................................................................CP:........................
Telèfons:.................................... e-mail:...................................... Web:................................
Activitats que realitza:..........................................................................................................
............................................................................................................................................
Representant: En/Na:..........................................................................................................
amb DNI:..................................... com a....................................... Telf:................................
ESPAI CULTURAL:.............................................................................................................
Adreça:..................................................................................................CP:........................
Telèfons:.................................... e-mail:...................................... Web:................................
A que es destina:..................................................................................................................
............................................................................................................................................
Representant: En/Na:..........................................................................................................
amb DNI:..................................... com a....................................... Telf:................................
ARTISTA: En/Na.................................................................................................................
Adreça:..................................................................................................CP:........................
Telèfons:.................................... e-mail:...................................... Web:................................
Tipus d'art que practica:.......................................................................................................
Directori al que s'inscriu:

Arts Plàstiques (pintura, il·lustració, fotografia i disseny)
Arts Escèniques (teatre, dansa, música, circ)
Arts Literàries (narrativa, poesia)

Grau de Castelló, ............ de .................................. de ...........
Signat,

La Federació de Col·lectius per la Cultura al Grau, titular de la "Xarxa Cultural del Grau" es compromet a respectar la legislació vigent de
protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament. Les dades personals subministrades per
mitjà d'aquest formulari seran utilitzades amb la finalitat exclusiva de mantenir la relació administrativa requerida per l'usuari. Aquestes
dades en cap cas es comunicaran ni es cediran a tercers.
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QUE ÉS LA XARXA CULTURAL DEL GRAU
Un recull de tots els recursos culturals de que disposa el Grau i que hem classificat en tres apartats:
Associacions o entitats, Espais Culturals i Directori d'Artistes.
QUI POT FORMAR PART DE LA XARXA CULTURAL DEL GRAU
Podràn formar part d'aquest projecte les associacions i entitats que programen activitats culturals
al Grau, tots els espais (públics o privats) ubicats al Grau que puguen albergar activitats culturals (sales de
teatre, exposicions, cafeteries, bars, etc) i totes aquelles persones (a títol personal) que realitzen qualsevol
tipus art (plàstic, escènic o literari).
PER A QUE SERVEIX LA XARXA CULTURAL DEL GRAU
Serveix per a conéixer els recursos culturals que té el Grau i poder-los gastar convenientment arribat
el moment de programar activitats. També serveix per a implicar a tots els moviments culturals, entitats,
espais i artistes particulars en la realització d'activitats culturals al Grau, unir esforços, col·laborar i difondre
les seues activitats i projectes.
COM FORMAR PART DE LA XARXA CULTURAL DEL GRAU
Tan sols caldrà omplir la fulla que acompanya aquest escrit i fer-la arribar a la Federació de Col·lectius
per la Cultura al Grau, bé acostant-se al Centre Cultural La Marina o bé escanejant-la i enviart-la per correu
electrònic a: directori@culturagrau.org
QUINES ASSOCIACIONS O ENTITATS PODEN FORMAR PART DE LA XARXA CULTURAL DEL GRAU
Totes aquelles associacions o entitats, de qualsevol tipus, que programen activitats culturals,
esportives o de temps lliure al Grau.
QUINS ESPAIS PODEN FORMAR PART DE LA XARXA CULTURAL DEL GRAU
Tots aquells espais, públics o privats, que puguen contindre a les seues instal·lacions activitats
culturals varies com teatre, concerts, exposicions, etc, d'una manera digna i còmoda tant per als artistes com
per al públic assistent. Membres de l'organització visitaran l'espai per valorar la seua idoneitat.
Poden ser espais culturals: sales de teatre, sales d'exposicions, cafeteries, bars, mercats, restaurants, etc
QUINS/QUINES ARTISTES PODEN FORMAR PART DEL DIRECTORI DE LA XARXA CULTURAL DEL GRAU
Podràn formar part totes aquelles persones del Grau que realitzen qualsevol tipus d'art, que
vullguen mantindre contacte amb els col·lectius culturals del Grau i tinguen la voluntat de compartir el seu
talent amb la resta del Grau mitjançant actuacions, publicacions, exposicions, cursets, tallers, etc.
El Directori d'Artistes està dividit en tres apartats: Arts Plàstiques (pintura, il·lustració, fotografia i
disseny); Arts Escèniques (teatre, dansa, música i circ) i Arts Literàries (narrativa, poesia).
Es podràn mantindre reunions periòdiques amb els artistes, proposar projectes, compartir
inquietuds, etc.
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