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PRESENTACIÓ
El PSC ha estat durant dècades el referent més sòlid en la reflexió sobre la cultura i
l'elaboració de polítiques culturals. Això li ha permès una interlocució privilegiada
amb el sector cultural que es va veure reforçada amb l'assumpció de la
responsabilitat de moltes institucions culturals públiques. Aquesta centralitat
cultural va conèixer el declivi ja fa alguns anys. Errors propis i la conjuntura política
es troben en l’origen. Fer-ne l’anàlisi seria llarg i reiteratiu. El fet és que el PSC,
culturalment parlant, ha estat en hibernació des d'aleshores, però ha arribat el
moment de canviar aquest estat de coses. Ha arribat el moment de fer tornar a
sentir la nostra veu perquè tenim coses a dir, algunes que ja ens heu sentit dir
durant tots aquests anys i que considerem plenament vigents, i fins i tot, més
vigents que mai, i d'altres que són noves perquè nous són els temps que ens han
tocat de viure.

El document que teniu a les mans, vol ser un punt de partida, l'inici d'una nova
etapa per a la qual necessitem visió de futur i reassumir aquells valors culturals
que van fer del PSC un partit carregat de raó i de sentit comú quan parlava de
cultura. Per això les pàgines que segueixen estan dividides en dos capítols: "D'on
venim" i "On volem anar". Esperem trobar-nos cada vegada més acompanyants en
aquest camí que ara reemprenem.

Joan Francesc Marco
Secretari de Cultura de la Comissió Executiva del PSC

D'ON VENIM. Els principis vigents avui
Cultura i valors
Cultura i poder
La banalització de la cultura
Cultura i identitat
Cultura i immigració
Cultura i llengua
Les arts a l’educació
Cultura i proximitat

Cultura i valors
La cultura és l’espai de la llibertat, de la inventiva i de la creativitat humanes, de la
vida en comú i dels valors que la sostenen. És el medi que genera l’espècie humana,
per a si mateixa, en el seu deler de fer-se autònoma de la determinació natural i de
les seves grans servituds. És el territori en el qual emergeixen i es fan hegemònics
o decauen uns i altres valors, legitimant unes actuacions i uns models polítics,
econòmics i socials o uns altres. És, doncs, en aquest sentit, el camp de batalla on
es juga, en primera instància, el futur de la humanitat, on s’origina el seu
decantament cap a horitzons d’una més gran llibertat i dignitat individuals, cap a
una societat cada cop més justa, fraterna i capaç de garantir la igualtat
d’oportunitats, o bé la involució cap estadis de renúncia i degradació moral, amb la
consegüent deriva política, econòmica i social.

Cultura i poder
La relació entre la cultura i la política, però, ha estat sempre una espasa de doble
tall. També quan hi havia les millors intencions. La cultura és indestriable de la
política, per més que algú pretengui restar-ne al marge (“amb les mans netes”).
Però, atesa la seva funció legitimadora, la cultura és un instrument altament cobejat
pel poder de tots els signes i que fàcilment en pot esdevenir hostatge, quan no
servent acrític... Cal combatre aquestes derives i fomentar la cultura com a reserva
i instrument en favor de la capacitat crítica de les persones, en favor d’una
exigència creixent de llibertat i de dignitat humanes.

La banalització de la cultura
La comunicació de masses i Internet, amb el seu immens potencial democratitzador
de la cultura, han donat lloc a una immensa oferta destinada a l’entreteniment que
ha produït allò que coneixem com a banalització de la cultura, amb la proliferació
saturadora de tota mena de productes de masses que no contribueixen a
l’increment de la capacitat crítica, sinó que fins i tot operen en sentit contrari. En
aquest terreny tanmateix, com en tants altres de la societat actual, cal evitar caure
en una quixotesca guerra “contra la llei de la gravetat” i treballar, en canvi, a favor
del globus aerostàtic i de l’avió. És a dir, hauríem de deixar de banda les lògiques
irrefrenables de la indústria de l’entreteniment i donar la batalla de l’educació en
sentit ampli, destinada a la maduració de la persona humana, de la seva capacitat
crítica i sensible, de la noció de ciutadania responsable. Això passa per una
educació de qualitat, basada en l’actualització i la potenciació dels diversos factors
educatius que incideixen en la persona, dotant-los de les condicions degudes:
l’escola, per descomptat, però també la família (en les seves diverses modalitats), el
teixit social (en les seves modalitats associatives, cooperatives, solidàries,
participatives en els afers públics, tant presencials com virtuals), la democratització
de l'accés a la cultura i a l'art...

Cultura i identitat
En el procés de globalització, creix la necessitat d'una identitat col·lectiva. La
identitat individual no és reduïble a cap motlle comunitari, perquè està feta de
moltes capes provinents del trajecte intransferible de cadascú. És per això que
defensem una societat on convisquin identitats diferents. Això tanmateix no
contradiu l’existència de factors culturals compartits -heretats, adoptats o
projectats-, que constitueixen el denominador comú d’una determinada comunitat
a la qual els individus, en un grau o altre, amb unes idees o altres, se senten
pertànyer. Aquesta identitat col·lectiva bàsica comporta un marc de referències
valuós per a la ubicació de l’individu en el món i en la seva relació amb les coses,
amb els altres i amb la globalitat. Conté una determinada latitud i longitud en el
món, unes eines concretes de partida amb les quals orientar-se i manejar-se en la

globalitat. I és un factor decisiu de cohesió social. Els nacionalismes tendeixen a la
sacralització de la identitat col·lectiva, reduint-la a un paradigma restrictiu, excloent
o bé assimilador. Malgrat això, a Catalunya, tradicionalment, la identitat col·lectiva
ha operat sempre com un medi obert, altament porós i integrador de la pluralitat.

Cultura i immigració
Catalunya és un territori “de marca”, la identitat del qual resulta d’incorporacions
successives al llarg dels anys, més o menys nombroses, provinents d’indrets
diversos. Per aquesta raó, hi ha predominat una considerable disposició envers la
immigració encara que no hi han mancat dificultats quan ha adquirit grans
proporcions, sota la manca de condicions amb què va produir-se sota el franquisme,
o quan, al nombre, s’hi ha afegit una diferència cultural molt accentuada amb la
immigració provinent de terres llunyanes. El socialisme català sempre ha propugnat
un tractament del fet immigratori basat en dos principis bàsics que ha reunit sota
el lema de “La Catalunya gresol”:

1) El respecte i el reconeixement de la diversitat cultural, contra
l’assimilacionisme, que nega la cultura d’origen de l’immigrant.

2) Un ferm imperatiu integrador, contra els reflexos excloents i contra la
cristal·lització de comunitats separades. I amb una opció clara per la
interculturalitat i contra la multiculturalitat que, en altres indrets, sota
una pretesa “igualtat en la diferència”, ha acabat legitimant la segregació.

“Unitat socialista, força del poble”, va ser el lema del congrés fundacional del PSC.
Al qual s’hi va afegir de seguida un lema comú a l’esquerra catalana, política i
sindical: “Som i serem un sol poble”. La resultant, amb els interrogants que pugui
obrir la greu crisi econòmica i social que patim, ha tendit a ser una comunitat
cohesionada on algunes expressions de les cultures d’origen immigrades formen
part del patrimoni comú i on tothom assumeix la llengua catalana com a llengua

pròpia del país, amb una escola de la qual tota la població surti dominant el català,
el castellà i l’anglès.

Cultura i llengua
Un greu reduccionisme és el que limita la cultura a la llengua. Moltes formes
culturals no s’expressen mitjançant la llengua. I, mentre que la literatura catalana
és només la que s’expressa en llengua catalana, formen part de la cultura catalana
totes aquelles expressions que puguin fer arrels entre nosaltres, en particular
aquelles que tenen com a llengua l’altra que també es oficial a Catalunya, el
castellà.

D’altra banda, les polítiques culturals han d’abastar el conjunt de la cultura del país
i no poden limitar-se, de cap de les maneres, a la política lingüística, defecte greu
en què han caigut sovint les polítiques culturals del nacionalisme català,
menystenint o limitant greument algunes facetes de tota política cultural com, per
exemple, les polítiques industrials de la cultura.

Dit això, la política lingüística, que no ha de limitar la política cultural i que ha
d’anar més enllà que aquesta en altres aspectes, no deixa de ser un element bàsic
de tota política cultural. En aquest sentit, cal dir que, en el marc global, la pressió de
les llengües més esteses sobre les de demografia més reduïda demana una política
decidida de foment del català i de l’aranès. És vital avui, enfront de la interferència
del govern de l’Estat, la preservació del model lingüístic que Catalunya s’ha donat
amb un amplíssim consens polític i social, particularment el model escolar com a
model no només de preservació del català sinó també d’inclusió social. Més encara:
la preservació i desenvolupament del català i l’aranès també és una obligació, fins
ara ignorada, del govern de l’Estat i que aquest no pot seguir preterint.

L’Estat espanyol ha d’assumir plenament aquesta funció respecte d’ambdues
llengües, assumint que el català, en les seves diverses modalitats, es parla a

diversos territoris, reconeixent i defensant la seva unitat i acabant amb els
atemptats i els escarnis que comporten algunes actuacions polítiques al País
Valencià, a les Illes Balears i a la Franja.

Les arts a l’educació
Hem esmentat el paper determinant que, entre altres factors, ha de tenir l’escola en
la democratització de l'accés a la cultura i en la formació integral de la persona com
a subjecte crític i sensible. En aquest darrer aspecte, cal constatar l’analfabetisme
artístic que encara patim i que només es podrà resoldre amb la incorporació de les
arts al sistema educatiu, és a dir, amb l’alfabetització artística de la població.

Això ha de donar peu a la revelació i al degut tractament de l’alumnat amb dots
excepcionals; ha de capacitar tota la població escolar -el públic de demà- per accedir
a la riquesa artística acumulada, així com a la seva pràctica artística; i li ha de
permetre desvetllar -com demostren els estudis comparats- noves capacitats
d’aprenentatge també respecte d’altres camps d’estudi. Aquesta és una de les
grans assignatures pendents del nostre sistema educatiu.

D’altra banda, completada la incorporació dels nostres ensenyaments artístics
superiors a l’Espai Europeu d’Educació Superior, resta pendent l’urgent constitució
de l’Institut Superior de les Arts o “universitat de les arts”, compromesa a la Llei
d’Educació de Catalunya.

Cultura i proximitat
La cultura es fa, es desfà, s’adquireix i es transforma, en bona part, en els espais de
la vida en comú. I és en aquest marc, en la proximitat de les persones, on cal que se
situïn els serveis culturals, de manera que estiguin al seu abast. Així ho han entès les
administracions de proximitat -els ajuntaments i l’administració local en el seu
conjunt- regides pels i les socialistes, anant molt més enllà de les seves
competències legals i dotant les poblacions, no tan sols de biblioteques, sinó també

d’arxius, teatres i auditoris, sales d’exposicions, cases de cultura... Aquesta
assumpció, per part dels ajuntaments, de moltes responsabilitats culturals que van
més enllà de les pròpies competències administratives ha estat essencial per
garantir l'accés a la cultura a tota la ciutadania, sigui quin sigui el seu lloc de
residència.

Els ajuntaments han fet costat a la feina de molta gent, de moltes entitats,
empreses i organitzacions, la qual cosa ha estat fonamental perquè el teixit cultural
del país subsisteixi. Però ens trobem davant d'un panorama poc esperançador.
Ofegar els ajuntaments, com pretén la reforma de la llei de bases de règim local, és
ofegar la cultura del país. Perquè també en el context de la globalització de la
comunicació i la informació, la proximitat continua essent, des de l’escola fins a la
vida comunitària, l’àmbit on el ciutadà pot adquirir les claus per seleccionar i
manejar l’allau cultural i informatiu que li arriba. Tot això contrasta amb la greu
situació que avui travessa la vida cultural entre nosaltres i que sembla atemptar
contra la seva mateixa subsistència: l’escarni de l’IVA cultural, la substancial
reducció dels pressupostos de cultura tant pel govern de la Generalitat com pel
govern de l’Estat, amb la ruptura del compromís de finançament de les escoles
municipals de música, la paralització dels ajuts per a inversions com per a activitats,
etc. Tot això fa que els ajuntaments es trobin sols davant del repte de resistir i fer
possible aquell dret a la cultura establert a l'Estatut de Catalunya de 2006 i que els i
les socialistes creiem imprescindible. La cultura com a dret i com a valor públic. El
futur cultural del país passa, sens dubte, pels municipis. Creiem fermament en la
força dels municipis, en la força, en definitiva, de la ciutadania.

ON VOLEM ANAR
Grans objectius polítics
Objectius estratègics
Organització i Governança

Les polítiques culturals han contribuït decisivament a desenvolupar els sectors
artístics i culturals. Els pobles i ciutats catalans s’han dotat d’un conjunt
d’infraestructures notable per a les pràctiques culturals i els ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya disposen d’una xarxa d’escoles artístiques públiques i
privades que, tot i que desproveïdes d’una ordenació normativa sòlida, haurien de
permetre que el talent dels nostres creadors es renovi de manera constant.

La cura del nostre patrimoni material i immaterial es realitza amb constància,
malgrat l’escassetat de recursos i els catalans i les catalanes gaudeixen d’una xarxa
de biblioteques, arxius i museus homologable a la de molts països europeus. De la
mateixa manera, les expressions de la cultura popular i tradicional han reeixit,
assolint altes cotes de participació, visibilitat i sovint innovació, i la llengua catalana
és present, de manera majoritària, en les produccions artístiques i culturals que es
realitzen a Catalunya.

Bona part de tot plegat es conseqüència de les polítiques i programes culturals que
ha desplegat el PSC des de les instàncies de Govern en què ha tingut
responsabilitats polítiques i de manera significativa en el món municipal. Malgrat
tot, l’actual crisi econòmica i de manera especial l’esclat d’un pensament
neoconservador que qüestiona la importància de la cultura en el context de les
polítiques públiques amenaça aquestes conquestes socials.

No estem, doncs,

en una situació idíl·lica però el cert es que 35 anys de

desenvolupament institucional democràtic han tingut un efecte espectacular sobre
un país com el nostre que va arribar a l’any 1980 amb tota mena de carències
infraestructurals i econòmiques en matèria sociocultural i cultural.

Aquest procés de desenvolupament cultural, realitzat a l’empara de la construcció
d’un marc institucional estable i democràtic s’ha realitzat amb un considerable èxit,
però cal assenyalar que, a diferència dels nostres veïns europeus, s’ha produït en
moments de profundes transformacions globals que afecten de manera decisiva la
nostra societat i de manera determinant el paper de la cultura dins i fora de les
nostres fronteres.

L’aparició dels entorns digitals, l’eclosió d’una economia global i la progressiva
consolidació d’un entorn global que anomenem societat de la comunicació afecten
de manera essencial l’espai de la cultura, transformant-lo d’una manera inequívoca
vers una nova etapa fundacional en la qual estem immersos.

Aquesta etapa ve definida per un conjunt de característiques conceptuals,
tecnològiques, socials i econòmiques molt particulars que generen uns determinats
corol·laris que configuren l’eix central de la nostra proposta cultural.

Tota proposta cultural, però, s’ha de situar dins d’un marc específic de
compromisos polítics. De fet, la vella reivindicació dels agents culturals reclamant
que la cultura formés part del cos central de les polítiques públiques desenvolupant
un paper rellevant en les principals línies estratègiques de l’acció de govern és més
necessària que mai, atesa la seva transcendència social, política i econòmica en
moments de profunda transformació de la nostra societat. Es per això que el PSC es
compromet a desenvolupar una política cultural a Catalunya sota els següents
grans paràmetres:

GRANS OBJECTIUS POLÍTICS

a. Convençuts que la cultura es un bé en si mateix dotat d’una gran importància
estratègica en el context d’una societat moderna, així com dels seus efectes
simbòlics, socials i econòmics sobre les persones i les comunitats, ens
comprometem a considerar-la un àmbit prioritari en l’acció de Govern,
garantint la seva viabilitat pressupostària, ubicant-la en la centralitat de les

polítiques públiques, dotant la seva gestió dels imprescindibles instruments
de participació i incorporant-la al llistat de programes que configuren l’eix
central de les estratègies fonamentals per incrementar la competitivitat de
Catalunya a nivell nacional, estatal i internacional.
b. Convençuts que la gestió de l’actual Govern de Catalunya ha fet perdre una
part important de la complicitat dels agents culturals amb les institucions
públiques, ens comprometem a redreçar les relacions amb els
representants dels diferents sectors culturals per tal que la cultura torni a
ser una peça central en el discurs sociopolític català. Una política cultural
d’èxit se sustenta en el diàleg, la negociació i la cerca de consens amb els
agents del sector.
c. Convençuts que la cultura i els sectors que la creen,

produeixen,

distribueixen i difonen necessiten una potent complicitat pública, ens
comprometem a incrementar els pressupostos fins aconseguir que el
pressupost públic destinat a la cultura sigui el 2% del total.
d. Convençuts que els models de producció cultural, els hàbits de consum i les
dinàmiques de participació sociocultural són altament permeables a les
transformacions tecnològiques i econòmiques que afecten la societat del
segle XXI

ens comprometem a modificar els models tradicionals de

governança cultural que han estat vigents en els darrers anys per reduir
l’enorme carrega de burocràcia que els afecta, per facilitar una major
competitivitat de la nostra producció cultural i per ampliar la base social
que la sustenta.
e. Convençuts que l’educació artística contribueix a l’enfortiment de l’esperit
crític, el foment i la promoció del talent artístic i a la creació i
desenvolupament d’audiències ens proposem incloure l’educació artística
en l’àmbit de l’ensenyament obligatori, desplegant a tals efectes un Pla
d’Ensenyaments Artístics, i estimular la creació d’un marc estable de
relacions entre les universitats i els principals centres de formació artística
distribuïts al llarg del país.
f. Convençuts que la cultura no és una responsabilitat exclusiva de
l’Administració Pública ni un àmbit de l’activitat social i econòmica subjecte a

simples exercicis d’externalització de serveis públics, ens comprometem a
modificar el marc legal que actualment l’afecta per tal d’ampliar la
capacitat d’actuació dels agents culturals i el seu potencial socioeconòmic.
L’eix central d’aquesta proposta el configuren lleis de caràcter nacional i
adaptacions específiques d’altres lleis de caràcter supranacional i, en
concret, una llei d’economia social que doni resposta a les necessitats
específiques de la major part de les organitzacions culturals sense afany de
lucre, una llei estatal de mecenatge i desgravacions fiscals per a les
inversions i el consum cultural i un marc específic d’àmbit català per tractar
la propietat intel·lectual i la gestió econòmica del continguts digitals.
g. Convençuts que els municipis són l'espai on es garanteixen, en primera
instància, els drets culturals de la ciutadania facilitant l’accés a tota mena de
continguts i la participació sociocultural, és imprescindible assegurar la
lleialtat institucional de la Generalitat amb els ajuntaments per tal de
consolidar els serveis culturals que actualment presten els municipis de
Catalunya i de manera molt especial aquells que formen part de les
obligacions públiques que les parts considerin inqüestionables.
h. Convençuts que la cultura es un àmbit de l’activitat social que precisa de
dinàmiques participatives i convençuts igualment que el paper de
l’Administració Pública ha de ser essencialment vertebrador, dinamitzador i
impulsor, ens proposem modificar el funcionament del Consell de les Arts,
convertint-lo en el veritable articulador de les polítiques i programes
d’acció directa i executiva de la Generalitat i d’aquells que es realitzin
mancomunadament amb els municipis.
i. Convençuts que la producció cultural d’un país es bat en competència
interna i externa amb la producció cultural d’arreu, ens proposem impulsar
un ampli programa d’internacionalització cultural que asseguri el capitalllavor (emprenedoria) i el capital-risc (producció de continguts)
imprescindible per a desenvolupar projectes d’implantació internacional,
una política de coproduccions internacionals i una presència activa en els
principals mercats del món.

j. Convençuts que la recerca dels mercats exteriors i el prestigi internacional de
les nostres propostes culturals comença al propi país i en la mesura que
Catalunya és un dels principals mercats turístics del món, ens comprometem
a valoritzar el nostre patrimoni cultural i la nostra producció cultural com a
actius prioritaris en les estratègies de dinamització turística catalanes.
k. Convençuts que l’accessibilitat universal als continguts del coneixement i la
cultura és un principi essencial de progrés individual i social i en la mesura
que tal afirmació forma part de l’ideari socialdemòcrata, ens comprometem
a construir nous ponts de diàleg amb els moviments socials que lluiten per
un ús extensiu i lliure d’Internet per cercar un espai cívic d'ús universal a la
xarxa on l’accés als continguts culturals estigui àmpliament i socialment
diversificat. Tanmateix ens comprometem a crear el marc normatiu
corresponent i els acords que se’n derivin amb els operadors de
telecomunicacions i les grans distribuïdores de continguts digitals nacionals
i internacionals per tal de dotar aquest espai d’una economia real i
específicament d’un fons que permeti afrontar els drets intel·lectuals i
editorials que se’n derivin.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1. Atesa la proliferació de serveis i propostes culturals, materials i digitals que es
produeixen quotidianament resulta imprescindible repensar quines són les
funcions inequívocament públiques en el terreny de la prestació de serveis
directes a la ciutadania.

Repensar l'oferta de serveis públics suposa definir quines són aquelles propostes
que cal assumir des de l’Administració per garantir un accés universal als serveis
culturals, per mantenir els criteris socioculturals que articulen la nostra identitat
col·lectiva i sobretot per evitar un procés de dependència cultural que, a mig
termini, ens debilita individualment i col·lectiva.

Hom podria senyalar que l’univers cultural que afecta les responsabilitats de
l’Administració Pública és absolut, però tal pensament pressuposa un conjunt de
suplències innecessàries i sovint la gestió ineficient de serveis que, amb els
mateixos requeriments democràtics i universals, es presten des de la iniciativa
privada, tant social com empresarial.

Els serveis culturals que presenten les diverses administracions han de tenir una
dimensió social, és a dir, s’han de proveir pensant en què aquelles persones que per
una o altra raó estan en risc d’exclusió social en tinguin l’accés garantit.

També s’han de preveure programes perquè les persones amb discapacitat tinguin
garantit el seu dret a l’accés a la cultura. Programes com l’autodescripció per a
persones amb dificultat auditiva o de visió són una bona pràctica que s’hauria de
generalitzar. Al respecte, el departament de cultura hauria de dotar les partides
pressupostàries necessàries.

Els serveis culturals públics, doncs, s’han de garantir i dotar dels recursos necessaris
per esdevenir, mes enllà d’una funció conservacionista, elements de progrés, de
recerca, d'innovació i de competitivitat en la creació i producció de continguts
concrets. Per al PSC aquests serveis són essencialment els següents:

a. Mantenir i incrementar, d’acord amb els estàndards europeus,
així com impulsar la xarxa de biblioteques públiques del país com
a veritables centres culturals de proximitat i, alhora, espais
emblemàtics que asseguren un accés universal al coneixement,
buscant la superació dels desequilibris territorials en la prestació
dels serveis i avançant cap a una veritable integració del Sistema
bibliotecari, amb la creació d’un Ens de coordinació bibliotecària
nacional.
b. Preservació dels programes de foment a l’associacionisme
cultural i als esdeveniments de cultura popular i tradicional amb
la imprescindible complicitat dels ajuntaments catalans.

c. Preservar un nombre adequat de centres de producció i exhibició
artística en àmbits com la música, les arts escèniques i les arts
visuals que assegurin una tasca constant de recerca i
interpretació del patrimoni artístic català, que facilitin l’accés als
circuits de difusió als creadors emergents, que desenvolupin
pràctiques exemplificadores en el terreny de la comunicació i la
gestió de públics i que tinguin un impacte territorial òptim a
partir del desplegament de les seves produccions al llarg del país.
d. Assegurar

la

conservació

del

patrimoni

històric

català,

documental, material i immaterial, en totes les seves vessants
museístiques, arxivístiques i artístiques, conjuntament amb les
tasques pròpies de la seva interpretació i divulgació amb l’objectiu
d’aportar coneixement i eines d’interpretació social i, per tant,
d’evolució, de progrés i de contribució al desenvolupament
econòmic i turístic del territori. Per aconseguir aquest objectiu, cal
millorar i consolidar l’Agencia Nacional del Patrimoni i assegurar la
gestió integral des del Departament de Cultura de l’1% de l’obra
pública destinada a inversió cultural.
e. Desenvolupar una xarxa suficient de centres de formació
artística de la màxima qualitat que, estructurada al llarg del
territori i amb diferents nivells d’especialització, asseguri la
renovació constant del talent creatiu del país i el més ampli nivell
de socialització possible dels llenguatges artístics.
Aquesta xarxa la composaran tots els centres, independentment
de la seva titularitat, que acompleixin els estàndards establerts
per l’autoritat educativa. Pel que fa al seu fiançament, hi
participaran les famílies, l’administració local i l’administració
autonòmica .
f. Prestigiar els grans creadors del país, assegurant les condicions
que permetin desenvolupar la seva tasca, atorgant-los la
rellevància social i

intel·lectual que els

correspon amb

independència de tota mena de conjuntura política.

g. Es redactaran plans sectorials dotats econòmicament i amb
horitzons temporals concrets per assolir els objectius marcats,
(de música, de teatre, de...), cercant l’acord de totes les
administracions i dels representants del sector. Si calguessin lleis
es redactaran.
h. Es redactarà un pla consensuat amb el sector i amb totes les

administracions,

dotat

econòmicament

i

amb

horitzons

temporals , per incrementar el consum cultural.
i.

L’estructura i funcions de l’administració cultural de l’Estat no ha
estat reformada en profunditat des dels anys dels primers
governs socialistes, malgrat els canvis succeïts en la cultura, en
l’administració i en la política. L’aparició de les tecnologies de la
informació i la comunicació, l’aparició d’una economia global i
l’assumpció de la competència cultural per part de totes les
Comunitats Autònomes, són alguns d’aquest canvis que obliguen
a repensar els objectius i l’organització de l’administració cultural
de l’Estat. La proposta dels i les socialistes de Catalunya és
redimensionar l’administració cultural de l’Estat, introduint-hi una
profunda reforma que l’adeqüi a les necessitats de les nostres
cultures. Una administració cultural que s’adigui amb una
concepció federal de l’Estat i que assumeixi la diversitat cultural i
lingüística d’Espanya.

En cadascun d’aquests àmbits de la cultura ens comprometem a mantenir una
posició ferma de defensa i ampliació de tot el que s’ha aconseguit en els darrers
anys.

2. Atesa l’existència d’un espai privat (social i empresarial) per a la producció de
continguts culturals, realitzats a partir d’una gran diversitat de modes de
producció creativa i de sistemes de distribució i difusió, les polítiques culturals
han de definir un sistema estable de regulació, promoció i impuls d’aquestes
iniciatives.

Aquesta interrelació ha d’assegurar dos estadis de la producció cultural privada
complementaris però ben diferenciats: aquells que són intrínsecament un bé públic i
que cal tractar amb la complicitat que suposa un sistema cultural diversificat i
aquells que esdevenen un vector d’enriquiment conceptual i econòmic per al
conjunt de la nostra societat.

És evident, a més a més, que a les fronteres d’ambdues realitats existiran una
multitud de propostes genèricament culturals que es desenvoluparan a l’empara
d’un marc regulador general, malgrat que no esdevinguin un espai prioritari per a
les polítiques culturals que proposem.

Sota el paraigua del primer d’aquests dos subgrups hi trobem un conjunt
d’activitats de caràcter sociocultural, centrades essencialment al voltant dels serveis
de desenvolupament cultural, la participació i l’economia social.

Sota el paraigua del segon subgrup hi trobem un ampli conjunt d’empreses que
configuren l’univers de les indústries creatives i culturals.

Cal en ambdós casos desenvolupar un nou marc regulador (que no pas
constrenyedor) perquè puguin desenvolupar-se amb suficiència i competitivitat en
l’àmbit social, territorial i econòmic que les afecta en cada cas. En aquest apartat el
PSC es compromet a elaborar i aprovar:

a. Una llei d’economia social que permeti definir i consolidar l’àmbit de la
cultura “sense afany de lucre” amb criteris jurídics i fiscals específics.
b. Un marc normatiu de propietat intel·lectual i editorial que adeqüi a
l’espai cultural català la legislació, existent a Espanya i Europa, que ens
afecti legalment.
c. Una llei d’incentius i desgravacions per a les inversions i el consum
cultural dins el marc de les competències de la Generalitat en matèria
fiscal.

d. Un nou contracte-programa amb els diferents mitjans de comunicació
públics que asseguri una progressiva transformació en centres emissors
i els corresponents acords estables de coproducció amb els agents del
sector audiovisual català. En aquest mateix sentit ens comprometem a
convertir progressivament TV3 en un potent distribuïdor internacional de
continguts culturals en llengua catalana.
e. Un acord estable amb l’Institut Català de Finances que asseguri la
creació d’un fons de capital-risc i capital-llavor adreçat específicament a
la modernització i internacionalització de l’empresariat cultural català.
f. Analitzar, amb la complicitat dels departaments que en tenen la
responsabilitat prioritària, i modificar, per tal d’aconseguir una major
eficiència, el conjunt de lleis i normatives que afecten les pràctiques
culturals i que sovint s’han aprovat sense el consens ni la complicitat
dels agents culturals. Cal fer referència de manera especial als
reglaments i lleis que regulen els espectacles, la utilització de la via
pública, la música en viu, etc.
g. Negociar amb el Govern de l’Estat acords estables que permetin
assegurar la coresponsabilitat que li correspon en matèria de
cofinançament cultural, promoció estatal i internacional de la producció
cultural en llengua catalana i gestió d’un mercat obert en l’àmbit
espanyol i internacional per a la circulació dels continguts culturals
produïts a Catalunya.

3. Atès el caràcter transversal de la cultura, la seva capilaritat social i els seus
components integradors, la política cultural del Govern s’ha de realitzar amb la
màxima complicitat institucional i de manera especial amb els Ajuntaments de
Catalunya.

El paper dels ajuntaments és decisiu per aconseguir que les polítiques culturals
aconsegueixin els seus objectius. Gestionen els programes de proximitat cultural,
faciliten el diàleg intercultural i esdevenen l’espai estratègic on es construeixen les

dinàmiques de país amfitrió que Catalunya necessita per dialogar amb les grans
potències culturals del món.

Aquest plantejament esdevindria un principi demagògic si no anés precedit d’una
adequada definició de les competències culturals que els són pròpies. Demanar als
ajuntaments que responguin a les creixents demandes culturals de la ciutadania i
que mantinguin actives les infraestructures que s’han creat en els darrers anys
sense la corresponent complicitat financera del Govern és una mostra fefaent
d’ineficàcia i deslleialtat política.

La definició competencial de l’administració local en la política cultural del país és
inajornable, l’establiment de competències pròpies i competències delegades a
favor de les administracions de proximitat comporta un model de finançament
estable per tal de garantir l’equitat en l’accés als serveis culturals que tinguin la
qualificació de bàsics o universals.

En aquest sentit cal incentivar i recuperar el paper de suport a la tasca municipal
de les diputacions catalanes, malmès en els darrers anys atesa la funció de
suplència que han realitzat respecte del finançament de la Generalitat.

Recuperar la vitalitat de les polítiques culturals municipals és, sens dubte, un dels
gran reptes pendents a Catalunya i el PSC es compromet a afrontar-lo de manera
prioritària, en la mesura que sense superar aquesta greu mancança no hi ha pacte
cultural ni Acord Nacional per la Cultura possible.

Per tal de crear les condicions que permetin afrontar aquest repte en els propers
anys ens comprometem a:

a. Assegurar, a través dels pactes institucionals i dels necessaris reforços
econòmics, el manteniment d’un pressupost mínim per a la cultura que
no hauria de ser inferior al 5% del pressupost de cada ajuntament.

b. Cofinançar les programacions de continguts culturals de caràcter
professional en l’àmbit de la música, les arts escèniques i les arts visuals
que justifiquin les inversions realitzades en infraestructures culturals i
que permetin consolidar un circuit estable de producció, formació i
difusió cultural a Catalunya.
c. Donar suport a les actuacions i equipaments del territori en l’àmbit del
patrimoni cultural, la cultura popular i tradicional i la lectura pública.
d. Incorporar els municipis en la presa de decisions culturals del Govern a
través dels Consell de les Arts i de manera especial en aquells
equipaments nacionals que esdevenen l’eix central de la política pública
catalana.
e. Facilitar la progressiva aparició de la iniciativa privada al llarg del
territori català per ampliar la sostenibilitat del sector, crear llocs de
treball i estimular la diversificació de l’oferta cultural.
f. Promoure la cooperació en xarxa dels equipaments públics de proximitat
tot relacionant-los amb els equipaments nacionals de referència, que
hauran d’assumir el paper de capçalera.

ORGANITZACIÓ I GOVERNANÇA

4. Atesos els canvis que afecten el món de la cultura en plena societat del
coneixement, en un marc d’actuació global i amb una profunda transformació
tecnològica, s'han de revisar profundament els criteris amb què es regeixen la
gestió pública de la cultura i l’elaboració de les polítiques culturals.

Les polítiques culturals no han aconseguit situar la cultura al bell mig de les accions
de govern. La cultura no ha aconseguit protegir els minsos pressupostos que se li
destinen davant de les retallades que cíclicament afecten l’erari públic. La gestió
pública de la cultura no ha aconseguit mantenir el lideratge en la prestació de
serveis que va assumir d’ençà que el país va recuperar la normalitat democràtica. La

dialèctica mercat versus gestió pública de la cultura genera, encara, al llarg del
territori greus problemes d’eficiència cultural.

Alguns dels grans objectius perseguits per la comunitat cultural, assumits sovint de
manera més formal que real per les polítiques culturals públiques, no s’han
aconseguit. El PSC fa d’aquesta realitat una profunda autocrítica i es proposa crear
les condicions que permetin recuperar el temps perdut en el context d’una
societat en permanent transformació.

Des del PSC no volem renunciar a cap d’aquest objectius però tenim el
convenciment que per aconseguir-ho cal canviar de manera notòria el model
públic d’organització que de manera general afecta la gestió dels afers culturals.

Es per això que proposem:

a. Ampliar l’autonomia de gestió dels centres i unitats de producció
cultural pública, dotant-los de renovats sistemes de participació i
generalitzant

l’elaboració

de

contractes-programa

avaluables

objectivament tant en la seva dimensió quantitativa com qualitativa,
que assegurin de manera fefaent el compliment dels seus objectius en
matèria de recerca, interpretació i difusió de l’àmbit artístic, patrimonial
o sociocultural que els pertoqui. Cal l’obertura d’un debat urgent al
voltant de la naturalesa jurídica d’aquests centres i unitats per tal de
dotar-los d’instruments més útils per aconseguir els seus objectius.
b. Desenvolupar noves pràctiques d’externalització que, tot i garantir de
manera prioritària el caràcter públic del servei, assegurin una major
eficiència en l'obtenció d'objectius, una més ràpida adaptació als
requeriments jurídics, econòmics i tecnològics que ens planteja la
societat actual i una renovada capacitat per assegurar els criteris
d’accessibilitat universal que ha de regir tota activitat pública.
c. Reduir, en el context de la llei d’economia social, l’enorme burocràcia
que afecta la gestió administrativa de la cultura a Catalunya.

d. Definir un espai socioeconòmic singular per al desenvolupament dels
sectors culturals, creant un marc jurídic específic que permeti estimular
l’aparició d’un nombre creixent d’empreses culturals al territori com a
eina de transformació de l’economia i de regeneració de la creació, la
producció i el consum cultural.

Assumir aquests objectius implica:

a. Ampliar les vinculacions de d’Institut de les Empreses Culturals amb els
Departaments d’Economia i Comerç, fins al punt de generar lideratges
compartits que assegurin la presència dels continguts culturals, la seva
producció i sobretot la seva distribució, com un punt essencial en el
discurs de renovació econòmica del país.
b. Dur a terme una profunda reforma del Consell Nacional de la Cultura i
les Arts (CoNCA), que el doti de més notorietat, més influència i més
competències, i que permeti consolidar un gran pacte públic per la
cultura i que el comprometi en el comandament polític de les principals
institucions culturals catalanes. La principal tasca del Consell ha de ser la
d’assegurar i protegir el manteniment dels serveis culturals públics
bàsics en el conjunt del país.
c. Crear, amb la participació dels principals ajuntaments del país, un
organisme autònom adreçat a la promoció creativa, amb estretes
vinculacions amb la Xarxa de Centres de Formació Artística, públics o
convinguts, que estimuli la incorporació del talent artístic i tècnic al
sistema productiu i que asseguri, en darrera instància, un model de
recerca i innovació creativa homologable als dels països culturalment
mes avançats del món.

