Moció del GM Alternativa d’Unitat Popular per
incrementar el suport a la cultura local
Despeses en cultura:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PpZi776YnbWEt-PsPVvJdLvAVu
z1R2g97Eg3fWr1ZxY/edit?usp=sharing
L’equilibri entre el foment de la cultura local i la realització del que s’entén com a grans
esdeveniments que generen atracció en la ciutat pels seus cartells ha generat diversos
debats al Ple, en les Juntes de Portaveus, o entre les pròpies entitats i amb l’Ajuntament.
La darrera sessió de debat del Pla d’Acció i Innovació Cultural de Rubí en va ser una
mostra.
És de consens que la cultura que es genera a la nostra ciutat, ja sigui en la creació, la
producció, la difusió, o la participació en les seves diverses fases, és un bé a promoure.
Concerts de grups locals, suport a creadors i creadores, graffitis d’artistes de la ciutat,
espais per a la creació juvenil, suport a les entitats culturals, etc.
Paral·lelament, es produeix una aposta del govern de la ciutat per una forma de projecció
del municipi que passa per programar esdeveniments de gran format, que suposen una
despesa pressupostària elevada, així com un pol d’atracció de població d’altres municipis.
Seria el cas de Los 40 primavera Pop o el Rrandom Festival.
A l’Alternativa d’Unitat Popular apostem per un model cultural que pot no descartar algun
gran esdeveniment, de qualitat i cuidat, però que ha de posar l’èmfasi en la proximitat en la
creació, producció i difusió cultural, tot apostant pel talent local, així com per la participació
de les entitats en la programació del propi Ajuntament en moments clau com és la Festa
Major.
Creiem que aquest model cultural, a més, ofereix espais de trobada i de gaudi col·lectiu que
faciliten fer relació i suport entre el veïnat i entre les entitats, en un format d’una dimensió
amable i propera a la ciutadania.
El model de cultura dels governs va en relació amb el volum de recursos que es destinen a
uns i altre tipus d’esdeveniments o activitats, fet que repercuteix necessàriament en un
major o menor suport en recursos materials i econòmics a les diverses possibilitats que
s’obren en la gestió cultural a la nostra ciutat.
És per això que proposem al Ple municipal de la ciutat de Rubí l’adopció dels següents
ACORDS,
PRIMER. Donada la realització del PAIC i els debats generats amb les entitats, donar
continuïtat aquest 2022 a aquesta tasca amb la consolidació i creació d’espais de debat i
participació per a fer suport a les iniciatives locals i incrementar la participació d’entitats i
agents culturals en la gestió cultural de l’Ajuntament.

SEGON. Incrementar en el pressupost 2023 les partides destinades al foment de la cultura
local: suport a entitats, capítol II d’equipaments culturals (Celler, Ateneu, Museus, Biblioteca,
festes populars, etc.).
TERCER. Incloure grups i artistes locals en la programació de grans esfeveniments.
QUART. .En relació als punts anteriors, consolidar un calendari d’activitats culturals anual,
menys concentrat en els mesos de maig, juny i setembre, i amb la realització d’activitats de
forma distribuïda per la ciutat.
CINQUÈ. Revisar aquest mandat el calendari de sol·licitud, justificació i pagament de
subvencions per tal que aquest faciliti la previsió dels recursos disponibles a les entitats
locals. Si s’escau, revisar els recursos tècnics disponibles per a una àgil gestió del calendari
de subvencions i el pressupost de cultura associat.
SISÈ. Dotar de continuïtat aquest mandat a la col·laboració de l’Ajuntament amb les
activitats estables i consolidades de les entitats amb la signatura de convenis o l’atorgament
de subvencions nominatives.
SETÈ. Estudiar aquest mandat, conjuntament amb les persones i entitats de la ciutat
relacionades amb el món de la cultura, la creació d’un equipament cultural destinat a oferir
espais a les entitats culturals i artistes locals que permeti fomentar la xarxa entre entitats,
generar cultura, i programar-ne. L’espai hauria d’estar en relació amb la xarxa social,
comunitaria i educativa de la ciutat. Pot ser un espai central en la cultura rubinenca, a la
vegada que distribuidor d’aquesta per tota la ciutat.

