
1. Cultura i festes: eines de convivència i llibertat

2.

6.1. Producció i socialització de béns culturals

La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora,  solidària i dinàmica. Des 

de la CUP entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de 

reflexió comuna. La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones i col·lectivament com a 

catalans i 

catalanes i com a vilatans i vilatanes. La cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment  democràtic i de vertebració 

social. 

En aquest sentit, l’objectiu de la política cultural municipal ha de ser el de fer dels nostres pobles i de les nostres ciutats 

elements clau en la revitalització cultural del nostre país a  través de la implicació de tota la ciutadania.

L’ajuntament no ha de suplir  ni  dirigir  la  societat  civil,  protagonista principal  de la vida cultural,  sinó que ha de 

treballar per assentar unes sòlides bases sobre les quals el teixit  associatiu, l’administració pública i les iniciatives 

particulars puguin bastir un projecte  cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població.

La política s’ha de posar al servei d’un projecte d’enriquiment cultural col·lectiu; per això, la política cultural ha de 

partir del principi de fer a tot el municipi partícip de la vida cultural, ha de vetllar per evitar la dualització de la societat 

i per promoure una producció cultural i artística de qualitat, i ha d’establir mecanismes de socialització del patrimoni 

comú. 

La  planificació  democràtica  de  la  política  cultural  hauria  de  permetre  definir  consensuadament  i  amb  la 

corresponsabilització de l’administració i la societat civil, el conjunt d’elements necessaris per promoure correctament 

la cultura. De manera variable segons el tipus de municipi podríem concretar aquests elements en:

-‐	  Espais i infraestructures destinats a la producció cultural (sales d’assaig  musical, teatral, etc., tallers i escoles d’art)

-‐	  Espais i infraestructures destinats a fer arribar a tot el municipi la riquesa cultural (sales de concerts, auditoris, teatres, 

sales d’exposicions, centres cívics...)

-‐	  Mitjans de difusió de la producció cultural, com revistes locals o comarcals, ràdios, televisions, pàgines web...

-‐	  Suport a les associacions d’artistes,  escriptors,  grups teatrals,  musicals,   operístics,  col·lectius de promoció de la 

cultura popular tradicional, etc.

A partir d’aquí, el nostre objectiu se centra en els següents punts:

1. Promoure una cultura pròpia, integradora i de qualitat, que fugi de la comercialització i de l’espanyolització i es 

basi a:

 Prioritzar les associacions i els col·lectius locals en l’agenda cultural dels espais destinats a allotjar les activitats 

culturals.

 Expandir i acostar la festa major a tota la ciutadania, perquè tothom se la senti seva.

 Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles per aconseguir que els infants en siguin un element clau, 

que se’n sentin protagonistes.

 Facilitar els equipaments culturals a les associacions de la ciutat, de manera que no hagin de pagar per utilitzar-

los.

 Potenciar la realització d’activitats culturals al carrer.



2. Fomentar un model de festes participatiu i sostenible, que garanteixi l’accés a les festes de tota la població, per 

això cal:

 Organitzar la festa major des d’una comissió de festes i entitats, amb el suport de l’ajuntament.

 Establir convenis amb entitats locals, enlloc de contractar  empreses privades per fer feines relacionades amb la 

festa major.

 Enfortir el suport a les entitats que organitzin festes populars, com Sant Joan, Cap d’Any, Carnestoltes, etc.

 Acostar les festes i les activitats culturals a tots els barris del poble amb l’objectiu d’enfortir-hi les relacions i de 

facilitar-ne la participació.

 Evitar que una sola entitat organitzi gran part de la festa i, per tant, promoure la participació de diferents entitats 

amb equilibri i igualtat de condicions.

 Els diferents elements festius (bestiari, balls...) de la festa major no han de ser propietat de l’ajuntament, sinó de 

les entitats, a qui l’ajuntament ha de facilitar la feina com a promotores de cultura, una cultura que mai ha de dependre 

de l’ajuntament.

 Prendre  consciència  de  l’herència  de  les  nostres  tradicions  culturals  i  impulsar  la  recuperació  dels  elements 

culturals perduts.

3. Adequar i garantir les necessitats d’infraestructures i espais culturals.

Els equipaments culturals han de ser espais que resolguin necessitats, sobretot en el camp de la creació artística, per 

això:

 L’espai públic ha d’estar a disposició de la ciutadania, sense que taxes de qualsevol tipus, en relació a entitats o 

associacions sense ànim de lucre, en regulin l’accés.

 El pla d’equipaments culturals ha de prioritzar els dèficits principals i de més urgència, a l’hora de fer-ne el 

desplegament.

 S’han de crear solucions transitòries per establir i concretar opcions alternatives als equipaments previstos a llarg 

termini.

 S’han d’impulsar casals de joves autogestionats, com a punt de trobada i de lleure, per organitzar-hi activitats. 

Aquests casals alhora han de funcionar com a punts d’informació juvenil.

 Els espais municipals s’han d’habilitar com a aules d’estudi públiques i s’han de facilitar a les entitats perquè en 

facin ús.

4. Generar cultura i producció cultural al i des del municipi.

6.2. Polítiques de defensa de la llengua i identitat nacionals. Models

integradors. Polítiques de defensa de la llengua

La llengua catalana és l’eina bàsica de cohesió social i l’instrument més important per seguir aspirant a la construcció 

nacional d’un únic poble. Liderar intervencions de normalització lingüística per part de l’administració local és la 

garantia per donar resposta a les deficiències d’intervenció de la Generalitat de Catalunya. Cal un programa d’acció 

ferm i ambiciós per tal de poder donar

resposta als importants reptes d’acollida lingüística i construcció nacional.

Des de la CUP creiem que no existeixen excuses pressupostàries en matèria de normalització lingüística i que, per tant, 

aquesta ha de ser una prioritat màxima en els pressupostos municipals i un factor determinant en el funcionament 



habitual del nostre ajuntament. Aquest posicionament s’ha de

concretar en:

 La  creació  d’un  pla  plurianual  de  normalització  lingüística  municipal,  redactat  i  desenvolupat  de  manera 

coordinada per administracions i entitats que treballen aquest àmbit, que seran, també, les que en faran el seguiment.

 L’impuls  d’una  entitat  municipal  de  coordinació  de  polítiques  i  actuacions  de  normalització  lingüística,  que 

inclogui administracions i entitats, dotat d’un pla de treball i pressupost propi.

 La creació d'un càrrec polític responsable de política lingüística.

 La creació, al consistori, d'una comissió tècnica transversal de política lingüística que inclogui la representació de 

totes les regidories i àrees de treball.

 L’activació de programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en català, especialment adreçats 

als serveis d’atenció a la població nouvinguda i als serveis socials.

 La introducció de formació sobre actituds lingüístiques i gestió del multilingüisme, des del punt de vista de la 

normalització del català, en els plans de formació del personal de l’ajuntament, que també s’ha d’oferir a entitats o a 

altres institucions.

 L’assegurament i el foment de l’ús del català a l’administració pública, al comerç i a la publicitat, d’acord amb la 

Llei de política lingüística, el coneixement de la qual s’ha de garantir, així com el seu compliment i la seva posada en 

pràctica. En aquest sentit, no s’han de donar llicències d'obertura a establiments que incompleixen la llei.

 La implementació del RULC (Reglament d'Ús de la Llengua Catalana) – si algun ajuntament no en disposa, 

caldrà, prèviament, confeccionar-lo– i la inclusió, en cas que no hi sigui, de l’exigència dels càrrecs polítics a parlar en 

llengua catalana en actes públics.

 El treball en la sensibilització lingüística de les persones consumidores

així com en la sensibilització i formació dels comerciants.

 El  combat  de  les  actituds  i  dels  hàbits  personals  que  impedeixen  la  normalització  lingüística,  mitjançant 

campanyes de sensibilització a favor de l’ús social del català, les activitats de dinamització de l’activisme lingüístic en 

el món associatiu i la potenciació del voluntariat lingüístic (parelles lingüístiques).

 L’activació d’una campanya d’informació sobre la necessitat de l’ús del català per a l’excel·lència empresarial en 

el comerç, la restauració i la indústria.

 La fixació de clàusules d’usos lingüístics per a totes les contractacions i concessions de serveis municipals a 

empreses, així com també la vinculació del compliment d’aquests usos a qualsevol subvenció o ajuda pública donada a 

empreses o entitats.

 La normalització  del  català  en  el  consum intern  de  l’ajuntament  amb la  introducció  del  criteri  de  consumir 

productes  etiquetats  i  amb les  instruccions  d’ús  i  consum en català.  Cal  que  segueixin  aquesta  consigna  tant  els 

responsables de compres de l’ajuntament,  com les empreses amb les quals s’hagin signat concessions i  contractes 

puntuals per a tot tipus de serveis que incloguin el consum de productes (serveis d’àpats, neteja, marxandatge, vestuari, 

informàtica, etc.).

6.3. Foment de la memòria històrica

A la CUP creiem que no hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur amb èxit com a tal si no se’n coneix el 

passat. Per això considerem important recuperar la història del nostre municipi per posar-la a l’abast de tothom.



Pensem que el coneixement de la història és una eina indispensable per entendre el present i pensar el futur, posant 

especial èmfasi en la importància que té aquest fet per a la població nouvinguda. Per tant, des de la CUP volem engegar 

polítiques per preservar i desenvolupar la memòria, el patrimoni i la identitat col·lectiva.

En aquest sentit, considerem imprescindible eradicar qualsevol presència en l’espai públic de referències lligades a la 

negació dels drets individuals i  col·lectius de la ciutadania dels Països Catalans,  com a acte de justícia,  dignitat  i 

respecte a la nostra societat. A més, també considerem totalment necessari adoptar mesures per al reconeixement i la 

difusió  de  l’activitat  de  totes  aquelles  persones  que  han  lluitat  per  a  la  defensa  de  les  llibertats  democràtiques  i 

nacionals, i per a la promoció dels escenaris, fets i esdeveniments històrics

lligats a la lluita en pro de la democràcia i els valors de justícia, igualtat, alliberament nacional, social i de gènere. Per 

tot això, cal:

 Apostar  per  un  canvi  de  nomenclatura,  ja  que  és  més  encertat  parlar  de  «recuperació  històrica»  que  no  de 

«memòria històrica».

 Recuperar, també, la memòria local, tot i que el discurs dominant tan sols fa referència a la recuperació de la 

memòria a escala nacional.

Aquesta memòria local és importantíssima per prendre consciència del que es va viure realment i com es va viure. És la 

part de la memòria més incòmoda de recuperar i reivindicar, atès que en la majoria de municipis el poder i les famílies 

dominants no han canviat massa.

 Afavorir  la  recuperació  d’una  part  central  de  la  història  dels  catalans:  la  tradició  obrera,  revolucionària  i 

col·lectivista. La memòria històrica sovint s’instrumentalitza per fer veure que totes les lluites pretenien arribar on 

estem ara:  a  una democràcia  representativa.  Es  construeix  un passat  que justifica el  present  i  s’oblida la  tradició 

revolucionària dels catalans i

de les catalanes i  la importància de l’obrerisme. S’ha d’aprofundir a explicar el conflicte social i  de classe de les 

primeres dècades del segle  XX.

 Promoure la recuperació històrica per aconseguir explicar tot el que va representar el franquisme: tots el tipus de 

víctimes que va generar (econòmiques, culturals, intel·lectuals, nacionals, personals i familiars).

 Fer un exercici constant d’explicar el present a partir del passat, un passat que encara s’ha d’explicar bé i de 

manera rigorosa. Per exemple, cal explicar com es conformen les grans fortunes actuals i  el repartiment de poder 

actual.

 Aprofundir en aquelles visions que simplifiquen la Guerra Civil, també quan s’explica el bàndol republicà.

6.3.1. L’espai públic com a espai de commemoració i memòria

Per tal d’aconseguir que l’espai públic esdevingui un espai de commemoració i memòria s’ha de potenciar:

 La promoció d’itineraris temàtics i històrics, incidint en l’explicació

dels fets tal i com van ser, evitant visions superficials i itineraris mediàtics.

 La promoció del patrimoni industrial per explicar el paper de la classe obrera i les seves condicions de vida i 

laborals.

 El patrimoni com a element funcional, per això cal valorar si el patrimoni es pot reconvertir o no en altres usos i 

pot patir transformacions, i per fer-ho és important comptar amb la participació ciutadana i valorar les percepcions de la 

ciutadania.

 La democratització dels criteris de catalogació, per tal que des de la societat civil es pugui intervenir en la 



política de catalogació del patrimoni. Això implica la difusió dels criteris de catalogació patrimonial.

 Unes ordenances d’afectació del patrimoni, per aconseguir que la gestió del patrimoni obtingui la importància 

que es mereix.

 L’eliminació de la presència en l’espai públic de símbols i noms vinculats a la negació dels drets individuals i 

col·lectius. Cal tenir en compte que quan la simbologia a eradicar té valor patrimonial es complica la decisió; per això 

cal valorar cada cas i ésser molt sensibles als debats que això pugui generar.

 Les relacions entre universitat i municipis a través de convenis per a recerques, tenint en compte que les entitats 

també poden jugar un paper important a l’hora de promocionar i protagonitzar recerques.

 La difusió de la feina feta pels arxivers i treballadors museístics a la població en general.

 La democratització dels sistemes de reconeixements públics a les persones (medalles d’or, fills il·lustres, noms 

a carrers...). La societat ha de ser la protagonista a l’hora de proposar i emprendre aquests reconeixements.

Per tot això, apostem per la promoció d’itineraris sobre patrimoni pels pobles i  per les ciutats, que han demostrat ser un 

producte cultural i històric que interessa molt a la població i que permet apropar la història local i el patrimoni a molts 

sectors de la població.

Aquests itineraris guiats han d’esdevenir recursos estables de l’oferta cultural del municipi i han de permetre generar 

identitat a partir de redescobrir la història del municipi i de recuperar-ne espais invisibles i moments històrics oblidats. 

Amb ells  s’ha de facilitar  generar  en la població un vincle emocional  amb l’espai  públic,  així  com una presa de 

consciència i un apropament a la història col·lectiva. Per això, un itinerari guiat com la recuperació de refugis

antiaeris de la Guerra Civil no ha de servir només com a element turístic sinó també com a testimoni de la brutalitat de 

la Guerra Civil contra la població.

6.4. Suport al teixit associatiu

Des de la CUP treballem per dinamitzar el teixit associatiu i la promoció de l’autoorganització ciutadana, ja que és una 

de les bases principals per a la construcció d’una societat de persones lliures, responsables i solidàries.

Creiem en una forta xarxa social de caire popular, com a principal garantia d’una ciutat viva i participativa.

L’ajuntament ha de tenir una relació amb el teixit associatiu que signifiqui una aposta seriosa per al desenvolupament 

de la política associativa del municipi.

Cal tenir en compte que per aconseguir un teixit associatiu viu és imprescindible educar les persones en la participació i 

destacar la importància d’establir vincles amb alguna entitat o associació del municipi. En aquest sentit, ha de ser una 

prioritat arribar a la gent no associada a partir dels projectes basats en necessitats reals, així com fer possible una millor 

visualització de les activitats de les associacions. Perquè tota aquesta tasca sigui efectiva cal la

coordinació i participació conjunta del total d’entitats del municipi. 

La creació d’una taula d’entitats és un espai que ha de facilitar la millora del teixit associatiu en tots els aspectes, així 

com el foment d’un associacionisme que sorgeixi de demandes reals i interessos comuns, per evitar que es generi

del no res, sense tenir cap sentit ni continuïtat.

Quant a la relació de l’ajuntament amb el teixit associatiu, ha de millorar en molts aspectes. Cal tenir en compte que és 

necessari diferenciar els que tenen propostes amb línies coherents i un projecte polític i social alliberador, del i per al 

municipi, dels que no. Un cop fet això, s’han d’establir relacions directes i evitar el clientelisme.



La relació de l’ajuntament amb les entitats ha d’anar més enllà del fet econòmic, cal una coordinació i un diàleg ric i 

seriós. L’ajuntament ha de crear polítiques de promoció del teixit associatiu, oferir eines, fer veure les  necessitats del 

municipi  a  les  associacions i  pensar  en les  entitats  que organitzen actes  i,  fins i  tot,  organitzar-los  conjuntament. 

L’ajuntament no ha de

reconèixer el treball de les entitats amb premis i medalles, sinó en el seu dia a dia i fent-les participar en les decisions 

municipals. Quan aquesta relació ideal, no només basada en l’aspecte econòmic, funcioni, cal traslladar a la ciutadania

el fruit que dóna; d’aquesta manera, el resultat serà molt més enriquidor. 

Algunes formes de relació de les entitats amb l’ajuntament poden ser:

 Subvencions puntuals per a projectes concrets d’interès pel que fa a la dinamització de la vida associativa del 

municipi.  Les  entitats  no  han  de  condicionar  les  seves  actuacions  per  les  subvencions  municipals,  sinó  que  és 

l’ajuntament que ha de subvencionar les propostes de les entitats, havent-les valorat prèviament.

 Convenis, aquesta fórmula resulta més rendible en les entitats i associacions, així es poden evitar els pagaments a 

llarg  termini.  Els  convenis  poden  referir-se  a  un  pacte  en  aportació  econòmica,  a  la  cessió  d’infraestructures,  a 

l’assistència  tècnica  pels  serveis  de  l’ajuntament,  etc.  L’establiment  d’aquests  convenis  ha  de  prioritzar  el  treball 

voluntari, la solidaritat, la promoció de la cultura popular, l’enfortiment del teixit associatiu i l’autoorganització. És 

important que des de l’ajuntament es

paguin els diners reals per la qualitat dels projectes de les entitats i associacions, i que aquestes deixin de servir com a 

mà d’obra barata per al seu profit. En qualsevol cas, ja sigui amb les subvencions o amb els convenis, cal facilitar el 

tràmit i la burocràcia el màxim possible.

 Equipaments i ús de l’espai públic. En cas de necessitat d’equipaments o d’ús de l’espai públic, s’ha de tendir a 

possibilitar-ne la cessió sempre que sigui possible, tot i que el muntatge, el desmuntatge, la neteja i la reparació, si cal, 

vagi a càrrec de l’associació, per tal que hi hagi la corresponsabilitat necessària en qualsevol acord entre les dues parts. 

Els  equipaments i  els  espais  públics  disponibles s’han de potenciar  al  màxim tot   garantint  unes entitats  lliures i 

independents.


