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El distintiu "Espai de Cultura Responsable" ja està col·locat als vidres de l'Auditori.

L’Auditori Municipal Miquel Pont rep el distintiu “Espai de
Cultura Responsable”

Dimecres 2 de juny de 2021

L’Auditori Municipal Miquel Pont ha obtingut el distintiu “Espai de cultura
responsable” que concedeix el Departament de Cultura de La Generalitat de
Catalunya i que acredita els espais i equipaments culturals que, d’una banda,
adopten protocols sanitaris per prevenir la COVID-19 i, de l’altra, que es
comprometen a adoptar programes d’inclusió social.

Així, l’Auditori és un dels 482 espais d’arreu de Catalunya que formen part del
Cens d’Espais de Cultura Responsables que la Generalitat va crear mitjançant
l’aprovació del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre, amb el doble objectiu de
donar seguretat al públic i de donar prestigi als espais i equipaments culturals.

L’Auditori, com tots els espais que han obtingut el distintiu, ofereix seguretat
davant la situació sanitària provocada per la COVID-19, compleix totes les
condicions que les autoritats competents exigeixen en el marc del pla d’actuació del
PROCICAT, i compta amb un protocol sanitari propi. A més, es fa corresponsable
de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l’aïllament social i es compromet
a treballar per la inclusió social en l’àmbit cultural.

En aquest sentit, i amb la voluntat de fer la cultura accessible per a tothom,
l’Auditori incorporarà a partir de la propera temporada un servei de préstec gratuït
de bucles magnètics individuals. Aquest és un mitjà de suport a la comunicació, que
permet a les persones usuàries d’audiòfons o implants de so rebre un so més net i
nítid, perfectament intel·ligible i amb un volum adaptat a les necessitats de cadascú.

La inscripció al Cens d’espais de cultura responsables és voluntària, i no és un
requisit imprescindible per al funcionament normal dels equipaments, però mostra
la implicació del sector cultural amb principis bàsics de la societat com ara la salut,
la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat. Per tant, mostra el compromís
assumit voluntàriament per assolir un nivell d’excel·lència alt d’acord amb el
caràcter essencial que té la cultura per a la societat.

Podeu consultar la llista d’equipaments i serveis inclosos al cens a
https://cultura.gencat.cat/ca/serveis/cens-espais-cultura-responsables/llista-espais/.
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