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OBJECTIU
L’accés a la cultura és un dret fonamental per a la ciutadania. I les
administracions públiques tenen una responsabilitat capital en facilitar una oferta cultural plural i de qualitat per a totes les persones.
Sabem, no obstant, que els recursos dels ajuntaments són limitats,
no sols des del punt de vista econòmic, sinó també pel que fa als
recursos humans que permeten confeccionar les programacions
culturals.
Per aquest motiu ALTRIAM presenta el seu catàleg de productes
culturals ALTRIAM CULTURA, que inclou propostes d’adaptació a
l’entorn online.
Una forma d’apropar la cultura a tothom i de posar en valor la creació artística i a tots els elements implicat en aquesta indústria. I,
evidentment, de proporcionar a la ciutadania una oferta cultural
àmplia i de qualitat.
A més, oferim la possibilitat de recolzar l’activitat cultural amb un
complet servei de comunicació i de gestió publicitària, per tal que
les diferents accions tinguen el major abast possible.
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CULTURA A LA FRESCA
TROBADES AMB ESCRIPTORES I ESCRIPTORS
QUÈ ÉS?
Gestió i presentació, si s’escau, de trobades amb escriptores i escriptors, ja siga per parlar de la seua obra, establir debats temàtics, etc.
COM HO FEM?
Altriam proposa una sèrie de debats amb nòmina de persones ponents, o bé adapta i
dona forma a la proposta del client. Ens posem en contacte amb les autores i autors i
coordinem la seua participació.
Posem a disposició de l’entitat contractant una relació de persones adaptada a les exigències temàtiques.

		

VERSIÓ ONLINE

Adaptem la proposta presencial a una emissió en directe fent servir plataformes de videoconferències com ara Jitsi, Zoom, Teams, etc.
En paral·lel, gestionem amb els serveis de comunicació i cultura l’emissió en directe pels
canals establerts. A més, l’equip d’Altriam s’encarrega de gestionar les interaccions amb
el públic traslladant a les persones intervinents les preguntes que es generen.

Un Massalfassar de llibres. Cliqueu en
l’enllaç per a saber-ne més.
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PRESENTACIONS LITERÀRIES I CLUBS DE LECTURA
QUÈ ÉS?
Gestió i presentació, si s’escau, de presentacions de novetats literàries amb les seues
autores i autors, i coordinació de clubs de lectura a la població.
COM HO FEM?
Altriam gestiona amb les diferents editorials les opcions de presentacions i configura
una programació basada en novetats editorials del darrer any.
A més, posem en valor la cadena comercial del llibre prescribint en directe la compra
en llibreries, contactant amb els comerços locals o de la comarca per tal que efectuen
la venda en l’espai de la presentació

		

VERSIÓ ONLINE

Com en el producte anterior, gestionem i realitzem l’activitat via Jitsi, Zoom, Teams, per
a difondre-ho pels canals YouTube o Facebook institicionals.
Es tracta, a més, d’un producte híbrid, ja que pot aplegar públic en una sala al mateix
temps que es parla amb autores i autors de forma telemàtica.

Un Massalfassar de llibres. Cliqueu en
l’enllaç per a saber-ne més.
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TALLERS D’ANIMACIÓ
QUÈ ÉS?
Moltes de les autores i autors que estan presentant novetats en els darrers anys (i
també les edItorials) han desenvolupat tallers dirigits a públic lector infantil o juvenil,
en el qual el llibre és un vehicle per a comunicar una sèrie de valors i, evidentment el
gust per la lectura.
COM ES FA?
L’equip d’Altriam es desplaça fins el poble o ciutat amb tots els materials necessaris
per al seu desenvolupament.
Podeu consultar la relació de tallers disponibles fent clic en aquest enllaç.

		

VERSIÓ ONLINE

Molts d’aquests tallers es poden adaptar fàcilment a l’entorn online. En aquest cas no
s’emetrien per les xarxes socials, sinó que serien una activitat tancada que es faria
mitjançant eines com Google Meet, Teams, etc.
En aquest cas, i tal com es fa en la versió presencial, s’ofereixen una sèrie de tallers a
col·legis, instituts, associacions, etc i es tanca un dia i una hora per desenvolupar-los.

Activitat realitzada durant la Fira del
Llibre de València basada en el llibre
“No sigues rata!”
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RECITALS DE POESIA | VEU DE DONA
QUÈ ÉS?
Us oferim el disseny i muntatge d’un recital de poesia amb entre tres i quatre poetes
que lligen els seus textos, amb la possibilitat d’acompanyament musical.
D’altra banda, Veu de Dona és una activitat d’animació a la lectura adreçada a un públic familiar i amb la qual es posa en valor la literatura escrita per dones en el nostre
àmbit lingüístic i geogràfic. Més informació, en aquest enllaç.

		

VERSIÓ ONLINE

Veu de Dona també es pot traslladar a l’entorn telemàtic, i també amb la interacció de
les persones espectadores.

Veu de dona. Recital de textos de diferents autores valencianes celebrat en
commemoració del 8 de març. Feu clic
en la imatge per a més informació.
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DEBATS
QUÈ ÉS?
Ciència, fisolofia, literatura, sociologia, art, història, actualitat... Qualsevol tema és susceptible de ser debatut per un panell de persones expertes, ja siga centrat en la localitat o en qualsevol altre àmbit.
COM ES FA?
Altriam s’encarrega del disseny i l’organització, ja siga un acte puntual, un clicle d’una
setmana o una programació estable en qualsevol altre periode de temps. Contactem
amb les persones que formaran part de la mesa de debat i elaborem un guió per a conduir l’acte.

VERSIÓ ONLINE
Com en els casos anteriors, el debat també es pot portar a terme de forma telemàtica,
obrint una sala en alguna de les aplicacions emprades per a tal fi i distribuint la senyal
per YouTube o Facebook.
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CONCERTS I TEATRE
QUÈ ÉS?
Com a complement de totes les accions proposades en aquest catàleg Altriam ofereix, juntament amb les nostres empreses col·laboradores, un amplíssim catàleg de
produccions musicals i teatrals.
COM ES FA?
Altriam i les seues empreses col·laboradores dissenyen, programen i s’encarreguen
de la producció dels esdeveniments.
Des de monòlegs i actuacions de cantautors fins a gran muntatges musicals i teatrals
i d’animació, així com cicles temàtics de música clàssica, jazz i tota mena d’estils.

L’esdeveniment “Santa Llúcia, porrat i
llibres” va tenir com a cloenda l’actuació de Borja Penalba i Mireia Vives.
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LES NOSTRES LLETRES, LES NOSTRES VEUS
QUÈ ÉS?
Una bona manera de fomentar la lectura és veure com altres persones lligen. Aquest
producte consisteix en la producció d’una sèrie de vídeos en els quals persones anònimes i públiques de cada població lligen fragments d’autors o temàtiques determinades.
COM ES FA?
En funció de l’autor o la temàtica, Altriam contactarà amb un grup de persones per tal
que lligen un fragment que després de ser editat es penjarà tant al canal de Youtube com a les diferents xarxes socials. L’acció es pot concentrar en un sol dia o distribuir-se al llarg de diversos dies, en funció de l’estratègia aplicada pel client.
		
		

VERSIÓ PRESENCIAL

En aquest cas, el producte està pensat específicament per a YouTube i xarxes socials,
però oferim la possibilitat de coordinar un recital presencial amb els i les autores locals.

Féu clic sobre el vídeo per veure un
exemple
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COMISSARIAT D’EXPOSICIONS
QUÈ ÉS?
Exposicions monografiques o artistiques, bé sobre temes relacionats amb la localitat
o no, igual sobre artistes locals o no. Aquest comissariat pot ser extensible a comissariats de biennals de fotografia, pintura, escultura o premis. També pot ser acció expositiva i museogràfica de caràcter comarcal o intercomarcal

COM ES FA?
Altriam s’encarrega del disseny del contingut, comissariat i producció, si cal.
Exposició “Nosaltres les escriptores
valencianes en el temps”, coordinada per
Altriam per a la fundació Full.
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FIRA DEL LLIBRE
QUÈ ÉS?
Aquest format recull tots els anteriors, configurant una programació completa clau en
mà.
COM ES FA?
Altriam coordina la presència d’autores, autors i empreses editorials, tant per fer presentacions com tallers, debats, etc, a més de contactar amb les llibreries de la zona
perquè habiliten punts de venda de llibres, contribuint així a l’estimulació del comerç
local.
L’objectiu és que estiga implicada tota la cadena de valor del llibre: persones autores,
llibreries, editorials..., no sols amb la seua participació activa, sinó també amb la prescripció en cadascuna de les accions del canal tradicional de comercialització.

		

VERSIÓ ONLINE

En la seua versió online també podem configurar una fira amb totes les activitats que
podem trobar en qualsevol fira presencial, però mitjançant la seua emissió en directe
amb la interaccio del públic en les plataformes del client, fonamentalment YouTube i
altres xarxes socials.

PRODUCTES ALTRIAM CULTURA

DISSENY DE DE PROGRAMACIONS CULTURALS
QUÈ ÉS?
Moltes poblacions no compten amb la figura d’un programador cultural a temps complet, per la qual cosa Altriam posa a disposició el seu catàleg de productes i la seua
agenda per configurar, tant en format presencial com online, una oferta cultural atractiva que atenga el dret de la ciutadania a gaudir de la cultura.
COM ES FA?
Amb tots els productes ressenyats en aquest dossier i els que ens ofereixen els nostres
col·laboradors (teatre, música, etc) Altriam tanca un calendari a mesos vista amb una
programació completa, amb preu ajustat, i d’una alta qualitat, en la qual el client podrà
trobar no sols llibres i literatura, sinó també debats sobre altres arts, música, etc.
ALGUNS EXEMPLES
La Pobla de Vallbona: llibres i més
Un Massalfassar de Llibres

		

VERSIÓ ONLINE

Com la resta de productes, també podem portar a l’entorn telemàtic cadascuna de les
activitats contingudes en aquest catàleg.
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SERVEIS EDITORIALS
QUÈ ÉS?
A més d’activitats, Altriam posa a disposició d’institucions i empreses la seua experiència
en serveis editorials, tant per a publicacions concretes com per a l’organització i desenvolupament d’edicions relaciones amb premis literaris.
COM ES FA?
Es tracta d’un servei clau en mà, pel qual Altriam gestiona tot el procés d’edició, des de
l’autoria a la maquetació, correcció, il·lustracions, tràmits administratius, impressió i, fins i
tot, posada en el punt de venda, si s’escau.
En el cas de convocatòries de premis literaris, Altriam s’encarrega de coordinar elles persones membres del jurat per a elegir-ne l’obra guanyadora. Posteriorment, els llibres serien publicats dins les col·leccions de Vincle Editorial, el segell d’Altriam, i promocionats
per aquest per tal d’obtenir la màxima repercusió.
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SERVEIS DE COMUNICACIÓ I PLA DE MITJANS
QUÈ ÉS?
Comunicar de manera adequada qualsevol activitat és tan important com la pròpia organització dels esdeveniments, ja siguen convocats per administracions o per empreses.
COM ES FA?
ALTRIAM ofereix un servei 360º de comunicació, que inclou l’elaboració de notes de premsa i la seua difusió als mitjans generalistes i especialitzats. A més, gestionem la realització
d’entrevistes i reportatges en els mitjans més rellevants, per tal d’amplificar l’impacte de
l’acció.
A més, estem especialitzats en la gestió de plans de mitjans per a institucions i empreses,
amb accés tant a suports tradicionals com a noves formes de difusió publicitària.

Altriam ha prestat serveis de comunicació al grup alcoià VerdCel.
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CONTACTE
Manolo Gil / ALTRIAM MEDIA & EVENTS
C/ Pare Tomàs de Montañana, 22-1-D
46023 VALÈNCIA
Tel.: 96 381 83 82
m.gil@altriam.es

Xavi Bellot / ALTRIAM MEDIA & EVENTS
C/ Pare Tomàs de Montañana, 22-1-D
46023 VALÈNCIA
Tel.: 96 381 83 82
x.bellot@altriam.es

