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PROGRAMA:

00025 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA

453.16 INSTITUT VALENCIA DE CULTURA

SECCIÓ :

ENTITAT :

1.- Necessitat d'una oferta cultural pública de manera que es fomente, protegisca, difonga i promoga les arts escèniques, música, 
audiovisuals, arts plàstiques i el patrimoni cultural valencià i la seua restauració i conservació i que garantisca la seua vertebració en 
tot el territori de la Comunitat Valenciana a través de les diferents àrees de l'Institut Valencià de Cultura.
2.- Potenciar l'ús del valencià en les actuacions culturals.
3.- Fomentar la presència de les dones en les actuacions culturals.

En el marc del procés de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat,
establit per la Llei 1/2013:
1.1.- Millorar la formació en l'àmbit cultural i en especial jóvens intèrprets i artistes.
1.2.- Fomentar la creació artística i cultural.
1.3.- Protecció, estudi, investigació, restauració i difusió del patrimoni.
1.4.- Fomentar la producció i potenciar la difusió artística.
1.5.- Unitats artístiques de caràcter professional.
1.6.- Fomentar la presència cultural en tot el territori valencià a través de l'Institut Valencià de Cultura.
2.1.- Mantindre una programació estable en valencià en tots els teatres programats o gestionats per l'Institut Valencià de Cultura.
2.2.- Garantir la presència del valencià en la programació i producció en tots els espais, teatres i museus del territori de la Comunitat, 
gestionats per l'Institut Valencià de Cultura.
3.1.- Potenciar la presència de les dones en les actuacions culturals de l'Institut Valencià de Cultura.

1.1.1.- Seguiment i gestió de les unitats que fomenten la formació dels jóvens.
1.2.1.- Realització i desenrotllament de produccions i coproduccions.
1.2.2.- Programació i difusió de companyies privades i altres unitats artístiques.
1.3.1.- Gestió del Centre de Documentació musical, teatral, cinematogràfic i audiovisual.
1.3.2.- Atenció preferent al patrimoni cultural valencià: adquisició i catalogació de col·leccions privades, llegats,
projectes europeus, digitalització, etc.
1.3.3.- Publicacions i producció editorial. Digitalització de fons.
1.3.4.- Encàrrec d'obres a creadors valencians i creadores valencianes.
1.3.5.- Recuperació, conservació i restauració del patrimoni cultural valencià.
1.4.1.- Foment de projectes, accions i espectacles dirigits a la creació de nous públics.
1.4.2.- Potenciar la difusió de les arts escèniques, musicals i audiovisuals.
1.4.3.- Organització, realització, promoció i difusió de festivals.
1.4.4.- Programació i gestió regular en els espais propis.
1.4.5.- Fomentar la producció i creació audiovisual i cinematogràfica.
1.4.6.- Convenis amb formacions artístiques.
1.4.7.- Commemoració d'aniversaris d'artistes valencians.
1.4.8.- Convocatòria i celebració de premis que reconeguen els artistes valencians.
1.4.9.- Fomentar l'organització de fires professionals.
1.4.10.- Fomentar la producció escènica pròpia de l'Institut Valencià de Cultura.
1.5.1.- Sosteniment i gestió de les unitats artístiques professionals de l'Institut Valencià de Cultura.
1.6.1.- Programació en espais propis i aliens, de gestió pública, per a garantir la presència de l'Institut Valencià de Cultura en tot el 
territori valencià.
2.1.1.- Millorar i fomentar la presència en l'oferta cultural de l'Institut Valencià de Cultura de les obres en valencià.
2.2.1.- Fomentar l'ús del valencià en la programació i producció en tots els espais, teatres i museus del territori de la Comunitat, 
gestionats per l'IVC.
3.1.1.- Millorar i fomentar la presència de les dones en l'oferta cultural de l'Institut Valencià de Cultura.
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