CONCLUSIONS D’IDEES PER A LA CELEBRACIÓ DEL

4t CENTENARI DE LA CARTA POBLA D’ALTEA

COMUNICACIÓ I VISIBILITAT
Creació d’un logotip de la Commemoració
Segell de Correus commemoratiu
Execució d'una pàgina web específica
o multilingüe
o amb elaboració o desenvolupament d'informació històrica d'Altea i altres doc.
o hemeroteca de totes les activitats i actes, no sols del 4t Centenari, sinó per sempre.
Utilització i difusió a través de xarxes socials així com la creació de diversos hashtag i codis QR
Elaboració de publicitat i tríptics que es puga repartir per totes oficines de turisme de contornada, així
com agències com Hosbec o Costa Blanca.
Instal·lació d'uns panells específics en diversos llocs d'Altea, per a publicitar la programació cultural i
així donar major difusió dels esdeveniments.
Elaboració d'una bossa de col·laboradors relacionats per aptituds per a ajudar i col·laboració amb
l'organització de la celebració.

ACTIVITATS INSTITUCIONALS
Revolteig general de campanes de totes les esglésies, capelles i ermites de la població
Plenari extraordinari el dia 11 de gener de 2017 per a la declaració institucional sobre el Centenari
Cercavila pels llocs on han estat els diferents ajuntaments d’Altea per part de tots els que han sigut
regidors del poble
Realització d’un monument o escultura commemoratiu
Estudi perquè l'11 de gener siga festiu a Altea o es commemore l’efemèride

ACTIVITATS HISTÒRIQUES
Elaborar la llista completa de les corporacions municipals
Celebrar congressos o conferències
o Sobre la fundació de noves viles i la repoblació del Regne de València des del segle XIII al XVII
o Des de la prehistòria fins a l’actualitat des de diferents disciplines: arqueologia, història,
geografia, cultura, llengua, etc.
o Barroc (època quan es fa la carta pobla)
o Comparació cartes pobles de la comarca
o Repoblació de la gent de Mallorca
Col·laboracions amb institucions, com ara universitats, instituts d’estudis, etc.
Elaborar unitats didàctiques per als centres educatius alteans a fi de que es puguen tractar els temes
d’història local al mateix nivell de la història universal, facilitant la comprensió del medi
Crear els recorreguts temàtics necessaris per a explicar la evolució del poble als últims quatre-cents
anys

ACTIVITATS CULTURALS
EXPOSICIONS
Exposició de la Carta Pobla i d’altres documents importants per a la fundació d’Altea
Selecció de l’obra pictòrica municipal Patrimoni alteà
Alteans en la història
Lleis i normes: des de la Carta Pobla a les ordenances municipals

PUBLICACIONS
Edició de la carta pobla
Completar els estudis històrics del poble
Recopilació d’anècdotes, publicació anecdotari

TEATRE
Obra commemorativa del centenari
Rutes dramatitzades, aprofitables turísticament
El festival Encontes: posar en valor tota la tradició oral alteana

MÚSICA
Crear un recorregut musical per la història
Concerts i/o audicions commemoratives
Vincular a la celebració del centenari:
o Ruta de les Ermites
o Música a Boqueta Nit
o Certamen de Música Festera d’Altea la Vella
o Certamen Internacional de Bandes d’Altea
Recuperació del folklore local
Creació d’una obra musical que represente la commemoració

ALTRES
Dinamitzar esta celebració en escoles i instituts. Fer partícip als xiquets i jóvens realitzant
activitats que els siga atractiu (obra de teatre per alumnes, etc.). Incloure antics oficis, oficis
tradicionals, unitats de mesura, etc.
Celebrar la trobada d’escoles en valencià de la Marina Baixa i organitzar un concert de la
Gira d’Escola Valenciana
Elaboració d'activitats relacionades amb l'agricultura i els arbres d'Altea.
Col·laboració per reprendre el Certamen de Xirimita
Representació d'al-Al-Azraq (amb canvi de data)
Activitats vinculades amb els usos i costums tradicionals, com els carreters i els matxos
(participació de l'associació de cavalls d'Altea, etc.)
Potenciar el joc de pilota. Es podria tornar a traure la pilota valenciana al carrer i/o fer una
lliga local

ACTIVITATS GASTRONÒMIQUES
Fer un receptari complet de la cuina alteana acompanyat d’una visió tradicional de festes i costums
amb un estudi històric rigorós
Celebració d’una fira gastronòmica, una mostra de productes i cuina local, amb cursos, tallers i
degustacions
Concursos de cuina amb els plats més tradicionals de la nostra cuina: bollos, pastissos, arròs, peix,
carn...

ACTIVITATS FESTIVES
Vincular totes les activitats festives anuals a la celebració del centenari
Potenciació de les celebracions tradicionals del poble durant el 2017 amb publicitat, fullets o més
elements associats a les celebracions pròpies
Elements representatius de la celebració. Confeccionar gegants o cabuts (de personatges alteans, etc.)

