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L’Espai d’Art i Creació Can Manyé és la reconversió d’una antiga 

fàbrica tèxtil, al nucli històric d’Alella, en equipament cultural públic i 

d’accés obert per a tothom.

Dedicat a la creació, producció i difusió de l’art, la cultura i el pen-

sament contemporani, té per objectiu desenvolupar programes de 

recerca, producció i exhibició de projectes artístics duts a terme per 

creadors professionals d’àmbit local, nacional i internacional, tant a 

escala formal com conceptual per tal de contribuir al desenvolupa-

ment i la difusió de la cultura al municipi.

A Can Manyé es treballa per imbricar les propostes més experimentals 

i eclèctiques de la cultura contemporània amb els trets més caracte-

rístics d’Alella i de la comarca del Maresme tot fent partícips a col·lec-

tius, entitats, equipaments, associacions o altres regidories.

Dinàmic i actiu, Can Manyé ofereix una programació d’exposicions i 

activitats integrades com són els tallers, les visites guiades, els cicles 

de conferències, les intervencions al poble, els cicles de projeccions o 

les propostes específiques i treballs en procés, buscant en tot mo-

ment la participació i complicitat dels alellencs i les alellenques.

Can Manyé ofereix també un programa de propostes adreçades a 

l’educació primària, secundària, batxillerats, escoles d’arts i ensenya-

ment d’adults, que permet una aproximació al món de l’art contempo-

rani, promoure el pensament creatiu i alhora contribueix al desenvolu-

pament del pensament crític.

Així mateix, des de Can Manyé es duu a terme la programació i la rea-

lització d’Espais de Poesia, la publicació de llibres i l’organització dels 

premis Alella a Maria Oleart i Alella a Guida Alzina.



Línies de servei 
1. Exposicions
2. Tallers
3. Espais de Poesia
4. Activitats literàries 
5.Altres activitats

Persones destinatàries
Població de dins i fora del municipi, centres educatius, agents culturals o artístics, Institu-
cions i Entitats locals i no locals.

Equip tècnic i regidoria responsable

• Direcció del centre
• Personal suport extern

• Gerència Municipal
• Regidoria de Cultura

Drets i deures
Teniu dret a:
• Visitar les exposicions en horari d’obertura i d’assistir a totes les activitats proposades a 

o des de Can Manyé.
• Demanar una explicació de la mostra exposada així com informació de l’equipament i 

de les seves activitats, també sobre Espais de Poesia i els Premis Literaris organitzats.
• Informar-se sobre el procediment a seguir en cas de voler presentar una proposta per a 

Can Manyé o Espais de Poesia.
• Comunicar suggeriments i/o queixes sobre el funcionament de l’Espai d’Art presencial-

ment en horari d’obertura o mitjançant l’adreça electrònica proporcionada
• Demanar l’alta o la baixa de la base de dades de l’Espai d’Art, utilitzada per a enviar 

informació d’interès.

Heu de complir amb el deure de: 
• Mantenir una actitud correcta: evitar malmetre les obres o el centre, evitar comporta-

ments que interfereixin en el bon funcionament de les activitats proposades, evitar em-
brutir el centre i tenir cura en cas d’utilitzar els lavabos de l’Espai d’Art.

• Respectar les persones visitants i el personal del centre.
• No accedir a aquells espais no directament relacionats amb l’exposició o activitats en 

curs: despatx, altell, magatzem, espai de nevera i neteja.

6. Jornades amb Equitat
7. Premis literaris i Mostra Literària del Maresme
8. Edicions
9. Fons documental
10. Servei wifi



Compromisos de qualitat
• Vetllar per una programació amb perspectiva de gènere de qualitat i plural, plenament 

vinculada a la contemporaneïtat artística, supervisada pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, amb el suport de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació 
de Barcelona. Un mínim de 4 exposicions anuals. 

• Vetllar per la difusió de l’art i el pensament contemporani assegurant una visita comen-
tada o activitat per part de l’artista a cada exposició. 

• Compromís per difondre l’art contemporani mitjançant l’oferiment d’un servei educatiu 
a les escoles. 

• Compromís de difondre les exposicions i activitats a través de les xarxes socials. Mínim 
40 publicacions a l’any en total.

Suggeriments, agraïments i queixes
1. Enquesta de satisfacció ciutadana 
Sistema d’enquestes de satisfacció al visitant
2. Formulació de suggeriments i queixes
www.alella.cat/tramits - alella.ofturisme@alella.cat



Espai d’Art i Creació Can Manyé

Riera Fosca, 42
T. 93 540 87 23 

pomersm@alella.cat
www.alella.cat/canmanye

Horari d’exposicions
Tardes de dimecres a divendres de 17.30 a 20.30 h 

Matins de dissabte i diumenge d’11 a 14 h
(Consultar horaris per activitats)

Aquesta carta va ser aprovada per Junta de Govern el 30 de desembre de 2020.


