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El proper divendres 31 de maig tindrà lloc la inauguració de La Cultural.  En primer lloc farem una

presentació de què és La Cultural i els seus objectius, i presentarem la programació d’activitats que tenim

prevista per a juny i juliol. Posteriorment es procedirà a la inauguració de l’exposició “Una altra escola:

mestres, republicanes i valencianistes” que es podrà visitar durant tot el mes de juny. Esperem la vostra

assistència.

“LA Cultural” és una iniciativa sorgida des de l'associació A.MUN Montcada Alternativa Municipalista

d'Unitat Popular. Es tracta d’un espai que vol ser lloc de trobada i participació de totes les ciutadanes i

ciutadans de Montcada. L’objectiu de La Cultural es dinamitzar l’àmbit sociocultural del poble, per tal de

enriquir qualitativament la nostra societat,  fer-la més participativa i  democràtica i  caminar cap a una

vertadera  sobirania  popular.  Un  dels  nostres  principis  és  la  defensa  de  l’aplicació  de  la  Declaració

Universal dels drets humans en tots els àmbits, social, polític i institucional, de la nostra societat, avançant

cap a la resolució pacífica dels conflictes.  D’acord amb açò, a la cultural  caben totes les iniciatives,

visions i manifestacions culturals que tinguen com a objectiu millorar la societat des de el punt de vista

del bé comú, de la solidaritat, de la igualtat entre persones pel que fa al sexe, raça, religió, i nacionalitat, i

també des de la protecció del medi ambient i del medi natural.

L’objectiu de La Cultural es programar amb determinada temporalitat una agenda d’activitats, la qual

anirem fent pública per diversos mitjans. A més, volem comunicar a tota la ciutadania de Montcada així

com a les associacions presents al nostre poble, que “La Cultural” i la seua infraestructura resta a la

disposició  de  totes  aquelles  que  dintre  dels  objectius  socials  anteriorment  expressats,  tinguen alguna

iniciativa per al desenvolupament de la qual des de La Cultural pugem colꞏlaborar.

Totes aquelles persones o associacions que tinguen interès en posar se en contacte amb La Cultural poden

fer-ho  a  través  de  l’adreça:  laculturalmontcada@gmail.com,  i  també  a  Facebook  en  La  Cultural

Montcada @CulturalMontcada. Ens podeu trobar al carrer Mestre Gimeno 1,  a Montcada.
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