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14.6. Moció que presenta el grup municipal Construïm en suport de la Cultura local.

La cultura representa no només una possibilitat d'oci i entreteniment, sinó una font de
creixement personal i emocional. La cultura és un generador natural d'igualtat
d'oportunitats, és un cohesionador social indiscutible i ens facilita créixer en
pensament I en formació. També és un lligam indestructible entre àrees de creixement que
ens fan més forts com a persones i com a societat: ens vincula a la
formació, a la sensibilitat, ens ofereix espais de creixement en capacitats competències, és
un lligam lntergeneracional i és promoció i vida per un municipi.

És responsabilitat de la funció pública promoure i estimular el creixement cultural dels seus
municipi. En una línia contraria a aquesta exposició, en ens darrers temps es pot observar
com la política cultural del govern de Sant Pere de Ribes s'ha reduït a publicitar tot allò que
les entitats I associacions culturals del municipi promouen amb més o menys ajuda de
govern.
Així ens trobem davant d'una situació cultural, que afectada també greument per la crisi de
la COVID'19 , que brilla per la seva absència. Ens els plans de xoc I reactivació presentats
per aquest govern, les ajudes a cultura són molt minses I pràcticament sense rerefons a
llarg termini. No es treballa amb una estratègia clara de desenvolupament cultural que
pugui situar el nostre municipi com en el mapa nacional.
Tenim i hem tingut oportunitats de consolidar festivals, cicles de música, programació
teatral... I en cap moment s'ha fet des de govern una aposta clara en aquest sentit. La
darrera prova d'això és tot el que actualment està passant amb el Fes+ I la carpa revolució,
però d'exemples en trobaríem molts.
També aviat disposarem d'un nou espai cultural com és el Teatre de les Roquetes, que
hem de començar juntament amb les entitats i associacions, a omplir-lo de contingut, fent
una programació adreçada als diferents públics del nostre municipi.
Sinó ho fem, acabarà sent un edifici municipal més sense ús, que s'anirà deteriorant fins
morir i haurem tirant en un sac trencat diners públics, com ha mostra el periple cultural pel
que ha passat El Local de Ribes.
Cal crear i consolidar amb urgència una política cultural efectiva i compromesa amb els
seus agents i dinamitzadors. Desenvolupar-la dins d'un marc estratègic de creixement
cultural . És per això que demanem al Ple de I' Ajuntament el compliment dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Convocar mensualment el Consell Cultural del municipi per elaborar
conjuntament amb les entitats i associacions un pla cultural dinàmic i viu
SEGON.- Treballar en un document de desenvolupament cultural estratègic pels propers
anys i presentar-lo per la seva aprovació en un termini màxim de 6 mesos. Un pla que
revisi les polítiques de subvencions i convenis amb les entitats, la dinamització dels espais
culturals i que esdevingui pla de ruta cultural pels propers anys.
TERCER.- Coordinar transversalment totes les àrees implicades en cultura ( promoció,
joventut, educació, igualtat...) per tenir un projecte sòlid i cohesionat
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QUART.- Instar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a fer un exercici transparent i
equilibrat entre totes les entitats i associacions culturals del municipi

Defensa la moció la regidora, Sra. Esther Rodríguez Maldonado.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels dinou membres presents, dels vint-i-un que la composen.
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