PROGRAMA CULTURA

“La cultura es l’exercici profund de la identitat”
Julio Cortazar

I a la pregunta, que es la cultura?
Responem:
La cultura es una actitud, es una manera d’entendre la vida des de el
pensament crític, la evolució, la revolució, l’escolta i la inquietud.
Sense la cultura no hi ha res, la absència de cultura es el no res.

ON ESTEM- ANÀLISI POLÍTICALa cultura suposa el 3,5 del PIB
L’aportació del govern (Generalitat) no arriba al 1% del pressupost
global.
Des de el govern més que fomentar i impulsar la cultura el que es fa
es instrumentalitzarla.
La cultura catalana és un signe d’identitat que malauradament ha
estat utilitzada políticament.
S’ha de fomentar la cultura catalana, de forma inclusiva i plural.
La política de les subvencions objectiva i no ha de ser amb finalitats
polítiques. Les ajudes han de ser amb objectius d’interès general, i
han de tenir un retorn per la societat.
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EL NOSTRE PROJECTE
Augmentar el nivell cultural de la població, la cultura i l’educació ens
faran lliures.
Fer un ciutadà culte, sà amb esperit crític i valors humanistes
La cultura atrau un turisme de qualitat i respectuós amb la ciutat.
La cultura projecta un país i transmet una bona imatge de la ciutat.
Impulsar la nova cultura digital, humanisme tecnològic digital
Impulsar el paper significatiu de la societat civil
Donar suport i impuls a la cultura però en cap cas imposar o
dirigir-la.
No instrumentalitzar la cultura si no afavorir-la perquè tinguin els seus
espais de decisió.
Els trets característics de Barcelona son la creativitat, el talent i s’han
d’impulsar, internacionalitzar.
Conservar i difondre el nostre patrimoni cultural
EIXOS PRINCIPALS
Reflectir a multiculturalitat de la nostre ciutat (El Raval te un 1.5km
per 50.000 habitants amb + de 100 nacionalitats,
Fomentar el turisme cultural
Crear una llei de mecenatge
Fomentar punts de trobada amb Madrid per fer una bicapitalitat
cultural.
Preservar la cultura catalana i la cultura popular com a fet identitari
Fomentar l’ensenyança de les escoles de musica, de teatre, de
totes les arts, model d’Àustria.
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Fer una política de preus que faciliti l’accés a la cultura:
“Barcelona es cultura, viu la cultura: Fes-te soci de l’Ateneu, ves al
teatre, cinema, compra llibres...”

SECOTRIALS
Mon editorial
Mantenir la capitalitat editorial i ajudar a la seva vitalitat fomentat
l’ edició en castellà i en català
Crear una gran fira del llibre
Crear una gran biblioteca provincial, es un compromís pendent amb
l’estat que s’ha de reivindicar.
Desenvolupar un pla de futur buscant l’equilibri paper-digital
Arts visuals
Desenvolupar el projecte de la muntanya de Montjuic com la
muntanya dels museus
Fomentar seus deslocalitzades d’altres museus, en especial dels
grans museus espanyols, com el Prado i Reina Sofia de Madrid,
exposar a Barcelona el seu fons que esta emmagatzemat.
Reposicionar el paper que jugan el Macba i Mnac
Fer una política ambiciosa de museus, espais mes vius no solament
de conservació i gestió del patrimoni.
Crear una gran fira d’art
El. Modernisme es identitari de la ciutat de Barcelona per el que
hauria de tenir un gran museu.
Fomentar les exposicions, estimular les vocacions i protegir el talent
amb beques, etc.
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Arts escèniques
Reforçar el teixit empresarial d’arts escèniques de Catalunya
Dotar de recursos a tota la cadena de valor del sector de les arts
escèniques.
Destinar recursos al gran talent dramatúrgic que te la nostre ciutat
així com a les joves companyies
Fomentar correspondència amb companyies de teatre del àmbit
nacional.
Impulsar al talent local tant al nostre país com a l’exterior.
Cinema
Potenciar i enfortir els festivals de cinema
Establir acords de col·laboració amb altres administracions
Suport a programes d’atracció de talent.
Foment dels ajuts a la formació especialitzada i de qualitat.
Enfortir les empreses productores i millorar la qualitat de les obres
cinematogràfiques i audiovisuals produïdes a Catalunya
Aplicar incentius fiscals per fer de la nostre ciutat un refent per
rodatges cinematogràfics
Música
Recuperar la producció pròpia en música clàssica i òpera.
Es necessari tenir un cos artístic de referència, unes orquestres de
primera
Fer polítiques que afavoreixin la música en viu
Recolçar i impulsar els festivals de musica
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Potenciar la formació musical al conjunt de la ciutadania i
garantir l’excel·lència dels nous professionals.
Desenvolupar i crear nous públics per a la música

---------------------------------------------Fer de Barcelona la capital europea del videojoc

.
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