Breu descripció de la
vostra recerca
d'auditoria
ciutadana (resumir la
recerca amb 140
caràcters i triar 5
paraules clau que la
descriguin).
Aquesta recerca es
basa en el nostre
interès per un
personatge reconegut
mundialment i que és
català, i per voler donar
més visibilitat a l’art i a
la cultura.
Surrealista, mentides,
rellevància, aportació i
interès.

Dades de context: quines
dades heu trobat sobre el
tema en qüestió? (veure
la secció “trobar dades i
informació de context”).
L’ajuntament de Figueres
va acceptar que el dia 1 de
gener del 2019 es
comença la reforma de la
casa natal de Salvador
Dalí, amb un cost de
3.278.165,9€ com a total i
una ajuda de 1.378.163,96€
(inclosos al preu
mencionat anteriorment),
amb l'objectiu de
conservar i protegir el
medi ambient i promoure
l'eficiència dels recursos.

Projecte i
tema escollits

(nom, breu descripció,
tema)
Casa natal de Salvador
Dalí.
Mitjançant l’operació es
rehabilita i museïtzat la
casa natal de Salvador
Dalí, pintor empordanès
de renom universal, i es
crea una infraestructura
turística que fa difusió de
l’artista en una dimensió
no tractada
anteriorment,
completant l’oferta
daliniana i convertint
Figueres en el centre de
l’oferta entorn Dalí.
Conservació del
patrimoni cultural i dels
nuclis antics.

Persones expertes en el
tema que poden participar
presents al territori
(associacions,
administracions públiques,
altres experts, periodistes,
etc.).
·L’ajuntament de Figueres.
·Articles d’entrevistes al
periòdic.
·Diputació de Girona.

Format de comunicació i
estratègia de participació
(quin format escolliu per
comunicar la vostra
recerca i quines
estratègies apliqueu per
implicar la comunitat
local. Veure la secció
“escollir el format adient”).

Comuniquem el nostre
projecte a l'ajuntament del
poble i a la Diputació de
Girona i si és possible a la
premsa.
Les estratègies bàsiques
serien donar la informació
de manera clara i senzilla i
amb un vocabulari tècnic i
que sigui atractiu per la
població.
Amb un format de
presentació oral.

Recerques addicionals: escolliu 3 mètodes de
recerca addicionals (veure la secció “escollir una
tècnica de recerca”).

Valor per a la comunitat: de quina manera la vostra recerca pot tenir un impacte en el
vostre territori? Quins efectes i posteriors aprofundiments pot generar la vostra
recerca? A quin perfil de persones pot interessar?

·Articles periòdics publicats.

Aquesta recerca pot tenir un impacte turístic molt elevat econòmicament, ja que hi
haurà una atracció involuntaria al ser l’únic lloc on es puguin trobar obres i la història
de Dalí. Pot generar un canvi en la perspectiva de valorar al pintor català i un interés
cultural, també amb la perspectiva dels adolescents podem arribar a aportar ideas a
l’hora de seguir amb la reconstrucció de la casa.
Pot interessar a persones interessades amb l’art, amb la història catalana o
simplement amb una ambició per adquirir coneixements nous i variats.

·Entrevistes que nosaltres duguem a terme.

·Videos del alcalde o gent informada sobre el
projecte.

