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DRETS DE CIUTADANIA I ESTAT DEL BENESTAR
EIX 2. RECONSTRUIR ELS NOSTRES SERVEIS PÚBLICS
2.3 LA CULTURA AL SERVEI DE LA CIUTADANIA I COM A EINA DE COHESIÓ SOCIAL
La cultura afronta avui un profund canvi de model que afecta també la gestió de les polítiques
culturals i obliga els poders públics a repensar els models tradicionals d’accessibilitat i promoció
cultural. A una dècada de retallades pressupostàries, de problemes estructurals sense resoldre
i de polítiques erràtiques dels successius governs nacionalistes i independentistes a Catalunya,
que han emprat sovint la cultura com a objectiu polític en favor d’una ideologia, s’hi sumen les
greus conseqüències de la crisi derivada de la covid-19 en els sectors culturals i el teixit associatiu
i les insuficients mesures adoptades pel Govern català.
Volem tornar a situar la cultura al centre de l’agenda política i fer-ho comptant amb la
complicitat dels i les representants dels sectors culturals, modulant, adaptant i adequant les
diferents propostes i polítiques a les noves realitats, i fent valer el talent cultural i totes les
possibilitats que dona la cultura com a eina per millorar la convivència social i la sostenibilitat
econòmica de Catalunya.
La cultura és per a nosaltres un servei públic, un dret de la persona, un element fonamental de
l’Estat del benestar; segurament la millor eina d’integració, cohesió social i igualtat
d’oportunitats. Una eina de convivència que, durant aquesta pandèmia, ha ressorgit més que
mai com a necessària i clau en l’Estat del benestar. I és també un recurs econòmic d’enorme
potencial; una indústria, un motor econòmic, un element generador de riquesa i de talent, de
creació d’ocupació qualificada i de vertebració territorial, que representa el 3,4 % del PIB i el 4,9
% de l'ocupació.
Ens comprometem a vetllar per garantir aquest espai de llibertat, inventiva i creativitat humana
que representa la cultura, un espai de construcció de la vida en comú i dels valors que la
sostenen, alhora que preservem, consolidem i impulsem el nostre sector cultural com a una
oportunitat essencial de desenvolupament, recuperació, creació de valor afegit i d’ocupació, així
com de modernització del teixit productiu i de l’economia.
O1. De l’emergència cultural a les noves oportunitats
La pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest la vulnerabilitat de la cultura, i de manera
especial la indústria cultural a Catalunya, quan encara no s’ha recuperat de la crisi econòmica i
financera de 2008. Estem davant d’una emergència cultural que exigeix més recursos públics i
una estreta col·laboració entre administracions i sectors culturals, no només per resoldre els
reptes del present, sinó també com una oportunitat per adaptar-se a la nova realitat
postpandèmia i contribuir a desenvolupar noves dinàmiques en el sector cultural generadores
de progrés i benestar.
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P1. Crear una taula mixta de coordinació, integrada per representants dels sectors culturals,
CoNCA, govern, entitats municipalistes i grups, per abordar un pla de xoc per a la Cultura, que
compti també amb un instrument de coordinació amb el Ministeri de Cultura, i en què s’abordi
una primera fase d’emergència i un canvi estructural de la política cultura a Catalunya.
P2. Promoure un pacte entre totes les administracions per abordar les mesures necessàries
per pal·liar els efectes de la crisi derivada de la covid-19 en els sectors culturals, intentant la
menor destrucció possible del teixit cultural i aconseguint el sosteniment més gran en el temps
de la demanda agregada pública i privada al sector. Caldrà continuar amb les mesures d’estímul
i protecció adoptades fins a la recuperació total dels sectors culturals.
P3. Adoptar mesures d’impuls polític i fiscal al mecenatge i el micromecenatge en matèria
cultural, amb l’objectiu d’ampliar les eines de finançament de la cultura i aportar recursos
extraordinaris per superar la crisi provocada per la covid-19.
P4. Fer un seguiment en l’etapa postconfinament de les possibles limitacions d’aforament i les
conseqüències econòmiques que puguin afectar algunes activitats del sector.
P5. Fomentar la creativitat al servei de la innovació cultural per explorar i generar nous
formats i models de negoci cultural alternatius, que complementin els tradicionals, per oferir
noves vies de treball i respostes específiques a cada tipus de consum cultural.
P6. Promoure la mobilització dels recursos que ens brinden els fons europeus per donar accés
immediat al finançament i el crèdit per al sector creatiu, artístic i cultural, així com impulsar nous
projectes i coproduccions.
O2. Per un nou govern de la cultura
La manca d’ambició i d’interès dels successius governs independentistes a Catalunya per les
polítiques culturals ha abocat la cultura a un greu estat de letargia i descapitalització que
amenaça i ofega el sector. Cal atorgar a la cultura la importància que mereix en l’acció de
Govern, atesa la seva transcendència social, política i econòmica en moments de profunda
transformació de la nostra societat. Cal enfortir els sistemes de governança cultural, duent a
terme les reformes necessàries en les organitzacions culturals, tant públiques com privades, que
facin de l’eficàcia i l’eficiència els objectius prioritaris de la seva actuació.
P7. Garantir que el pressupost de cultura arribi al 2 % del total del pressupost de la Generalitat.
P8. Assegurar una execució total del pressupost de cultura aprovat pel Parlament.
P9. Treballar en una aliança entre les polítiques culturals i les polítiques educatives per abordar
el tractament de les arts en els ensenyaments obligatoris per tal de fer realitat un pla general
d’ensenyaments artístics i culturals que abasti, com a mínim, l’educació artística i cultural a
l’educació obligatòria i no obligatòria, així com els centres especialitzats autoritzats pel
Departament d’Educació, sigui quina sigui la seva titularitat. Aquest Pla és la veritable garantia
d’accés a la cultura.
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P10. Treballar en una aliança entre les polítiques culturals i les polítiques de foment i promoció
turística, remarcant la importància del paper de Barcelona com a centre neuràlgic del teixit
cultural català, com una de les principals capitals culturals d’Espanya, des d’on desplega la seva
influència a Europa i l’àmbit mediterrani.
P11. Garantir l’accés a la cultura, adoptant les mesures adreçades a incentivar el consum
cultural, com l’establiment d’un bonus cultural i descomptes en les entrades per a determinats
col·lectius, com ara els joves, la gent gran i els més desafavorits.
P12. Avançar en l’Estatut de l’Artista d’acord amb les competències estatuàries.
P13. Promoure els acords necessaris, amb els operadors de telecomunicacions i les grans
distribuïdores de continguts digitals, nacionals i internacionals, per dur a terme una regulació
específica del sector que el doti d’un fons econòmic destinat als drets intel·lectuals i editorials.
P14. Modificarem la Llei del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) perquè esdevingui
una eina essencial per garantir l’autonomia i la centralitat de la cultura en el marc de les
polítiques públiques, per assegurar la interrelació entre administracions, vetllar pel prestigi de
la cultura, assegurar les bones pràctiques i reconèixer i promoure el paper rellevant dels nostres
creadors.
P15. Treballar perquè el món local vegi respectats els seus serveis culturals. Assegurar el
respecte institucional de la Generalitat vers els ajuntaments, especialment pel que fa al
compliment de les col·laboracions entre administracions, i activar un municipalisme cultural
proactiu i productiu, garantint eines i recursos suficients per rellançar els centres i equipaments
culturals de proximitat, dotant-los dels serveis i continguts necessaris perquè la ciutadania pugui
desenvolupar, crear i practicar cultura.
P16. Definir un model de gestió dels equipaments públics que, directament o a través de
concursos oberts, asseguri el respecte absolut als objectius públics, la correcta laboralització
dels treballadors i les treballadores i la disposició d’un model d’indicadors que asseguri una
avaluació rigorosa i transparent del seu funcionament.
P17. Revisar i redimensionar el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya, dotant-lo d’un nou
projecte global d'equipaments culturals, on la proximitat, la formació i la creació esdevinguin
peces inequívocament públiques. Caldrà obrir un diàleg entre els ajuntaments, les diputacions,
el govern i les entitats que són propietàries d'edificis que contenen equipaments culturals, amb
la finalitat que s’hi puguin fer les inversions necessàries per al seu adequat funcionament, tenint
en compte que aquests centres fan, en la majoria dels casos, un veritable servei públic.
P18. Promoure una millora en la coordinació i la col·laboració entre totes les administracions
per garantir que tots els ciutadans i les ciutadanes tenen al seu abast un servei de lectura pública
(biblioteques) de qualitat, incloent-hi tot tipus de biblioteques finançades amb diners públics:
municipals, especialitzades, universitàries, escolars i Biblioteca Nacional de Catalunya,
mitjançant un accés i catàleg únic de tots els fons bibliotecaris de Catalunya. L’increment
pressupostari fins al 2 % ha de permetre, entre altres millores, disposar de més recursos per a
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la compra de llibres amb destí a les biblioteques públiques, que hauran de vehicular-se
mitjançant les llibreries de proximitat, i la culminació del Mapa de Lectura Pública de Catalunya,
prèvia actualització i adequació a la realitat catalana del període 2021-2024.
P19. Promoure la creació del mapa de biblioteques escolars de Catalunya i el corresponent
protocol d'estàndards, amb la dotació pressupostària en llibres, espais i personal, per integrar
les biblioteques escolars al procés educatiu i adequar la situació catalana al previst en el
Manifest de Biblioteques Escolars de la UNESCO.
P20. Promoure, amb el Govern d’Espanya i la resta d'administracions públiques amb
competències en la matèria, la consolidació del mapa de lectura pública de Catalunya a la ciutat
de Barcelona, incloent-hi la construcció de la biblioteca pública a la ciutat de Barcelona, el
reforç de la xarxa ja existent a Biblioteques de Barcelona, o altres mesures dirigides a ampliar i
millorar els serveis bibliotecaris a Barcelona.
P21. Completar el Sistema d’Arxius de Catalunya i promoure amb el Govern de l'Estat la
construcció de l’Arxiu Provincial de Girona i de Barcelona.
P22. Incentivar i donar suport als sistemes de govern cultural sostenibles per a tot el territori,
amb l’objectiu d’arribar a un flux equilibrat de serveis i béns culturals i incrementar la mobilitat
dels i les artistes i dels i les professionals de la cultura.
P23. Treballar pel reconeixement de les condicions fiscals i laborals dels treballadors i les
treballadores de la cultura (cens d’artistes i creadors, cotització, contingències de salut,
maternitat, jubilació, desocupació, etc.). De manera coordinada amb el Govern d’Espanya i amb
les entitats representatives del sector i de les societats que gestionen els drets dels creadors i
les creadores, adoptar les mesures necessàries perquè la seva feina es vegi compensada de
forma justa.
P24. Implementar polítiques culturals igualitàries per pal·liar i revertir els greuges que
pateixen les dones, des del punt de vista laboral en l'àmbit cultural, amb menys ingressos i
menys llocs de treball en el sector. Promoure mesures que fomentin la igualtat de gènere i que
reconeguin el rol de les dones com a artistes, productores i gestores de béns i serveis culturals.
O3. Per una cultura del segle XXI: creació, producció i innovació
Mentre a Europa, la indústria i la creació culturals s’entenen com un sector d’oportunitats i
ocupen un lloc preeminent en les estratègies de país, a Catalunya passa tot el contrari. La
matèria primera de la cultura és la creació artística i cultural i aquesta hauria de ser una prioritat
de govern. Volem recuperar els nivells d’excel·lència assolits en anys anteriors i per fer-ho és
imprescindible reconèixer i protegir el valor de la creació i fer-ho tenint en compte l’enorme
tradició acumulada i generant els mecanismes necessaris per no posar en perill la seva viabilitat
i consolidació en termes de producció artística, innovació, emprenedoria cultural i generació de
coneixement.
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P25. Impulsar la innovació digital amb un Pla de Cultura Digital per a entitats, empreses i
artistes, amb especial cura per localitzar els continguts produïts per creadors i creadores locals,
tant en la seva dimensió professional com vocacional.
P26. Promoure programes de suport a la producció cultural.
P27. Desenvolupar un programa de foment de les indústries culturals i creatives.
P28. Desenvolupar un pla de l’audiovisual català i de la indústria del videojoc.
P29. Garantir el compliment de la llei per part de les televisions públiques, especialment
Televisió de Catalunya, de dedicació del 6 % anual dels ingressos (públics i privats) de les
televisions públiques i del 5 % anual dels ingressos de les televisions privades, a la producció
audiovisual europea, amb la repercussió positiva que això ha de tenir per a la producció
audiovisual catalana, tal com emana de la Llei general de comunicació audiovisual.
P30. Adoptar mesures de caràcter fiscal i financer per garantir el sosteniment i el creixement
de la indústria editorial espanyola -en castellà i en català- i internacional, fent valdre
l’important paper de la ciutat de Barcelona en el sector editorial, no només a Catalunya, sinó
també a Espanya.
O4. El nostre patrimoni cultural, història viva
El reconeixement i la projecció de Catalunya al món també passen per la protecció i difusió del
nostre patrimoni cultural. Un patrimoni que, a més, contribueix al desenvolupament econòmic
dels diferents territoris del país. Cal una estratègia de dinamització i gestió, que combini la
titularitat pública i la participació del sector privat i del teixit associatiu català amb l’objectiu de
preservar, promoure i transmetre la nostra herència cultural.
P31. Treballar per conservar i difondre el nostre patrimoni cultural, tant el material com
l’immaterial.
P32. Revisar la Llei 17/1990 de museus, la Llei 9/1993 de 30 de setembre del patrimoni cultural
català i la Llei de creació de l'agència catalana del patrimoni cultural.
O5. Cultura popular i tradicional: identitat, cohesió social i generació de recursos
La cultura popular i tradicional és un eix vertebrador de la cohesió social i de definició de la
identitat plural, intercultural i de respecte a les cultures que conflueixen i conviuen als pobles i
les ciutats de Catalunya. La diversitat i pluralitat de trobades arreu de Catalunya forma part dels
calendaris municipals i comarcals durant tot l’any i suposen un important focus de generació de
riquesa per a les economies locals. Cal vetllar per al manteniment i la difusió d’aquest patrimoni
cultural, que es transmet de generació i generació, i forma part del nostre llegat com a societat.
P33. Destinar anualment una dotació suficient en els pressupostos de la Generalitat per a la
cultura tradicional i popular, incloent-hi el col·lectiu d’entitats regionals i d’altres països.
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P34. Promoure i donar suport a les activitats de dinamització i difusió de la cultura popular i
tradicional de la xarxa d’entitats establertes arreu de Catalunya.
P35. Canviar l’adscripció de les cases regionals i entitats de la diversitat, incloses les
federacions i confederacions, sempre que organitzin activitats culturals, al Departament de
Cultura de la Generalitat.
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