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Sant Pere de Ribes

16.4.Moció que presenten els regidors no adscrits, Xavier Pascual i Soriano i Jaume
Torras i Roca, en favor de l’art al carrer com a motor de transformació social a Sant Pere
de Ribes.
L’Art al carrer té una llarga història en les societats de l’Edat Contemporània, i tot i que ha
tingut els seus orígens marcats per la més radical dissidència política o crítica social,
progressivament ha anat obtenint el seu reconeixement com a disciplina estètica de gran valor
per a la ciutadania mateixa, fins al punt de ser integrat com a projecte artístic en diferents
poblacions arreu del món. Així mateix, moltes ciutats importants del globus han esdevingut
referents mundials d’art al carrer com Buenos Aires, Atenes o Rotterdam, entre moltes altres,
però també poblacions petites de l’Estat com Penelles a Lleida, Romangordo a Càceres o
Huarte a Navarra. És en aquesta línia que els regidors no adscrits, atès que apostem per un
municipi integrador, divers, dinàmic i inclusiu, proposem l’art al carrer com a motor i eina de
transformació social.
Després d’aquesta breu introducció, l’objectiu és força clar, doncs: Animem a tots els partits
polítics, representants de la ciutadania aquí presents, i a la mateixa ciutadania -entre la qual
tenim molts artistes de tota mena- a convertir Sant Pere de Ribes en un referent de l’Art al
carrer, i que inclogui diferents disciplines com els murals, els graffitis, la fotografia, la música,
les instal·lacions, exposicions o performance qualssevol o fins i tot els flash mob, i que totes
elles esdevinguin eines per a l’expressió i la reivindicació popular a través dels seus artistes o
les seves ciutadanes més inquietes. Ara, amb aquesta pandèmia, més que mai, hem
comprovat que necessitem l’art, i per tant, qualsevol expressió cultural a les nostres vides, com
a ciutadans actius, participatius, sans emocionalment i psicològica, ensems que lliures, esdevé
cabdal per al nostre benestar i realització com a persones. Per assolir aquest objectiu, creiem
que caldria disposar de recursos humans, urbanístics i econòmics, tots ells dotats, en primer
lloc, per aquest consistori. Tanmateix també ens caldria posar a disposició, de forma
organitzada i amb garanties, diferents espais de creació (com parets mitjaneres, murs
d’equipaments públics -com ja trobem al Parc Eduard Maristany- o instal·lacions temporals
diverses per a la praxis artística) partint sempre d’acords consensuats i constants entre
l’administració i la comunitat. Alhora, seria oportuna i imprescindible l’organització pública de
concursos i els seus corresponents premis i guardons, per convertir el municipi en un referent
comarcal, estatal, i per què no mundial, en esdeveniments d’aquesta categoria.
En definitiva, creiem fermament que aquesta també pot ser la manera de transformar i integrar
socialment la ciutadania, per fer-la sentir més partícip i orgullosa d’on viu, i per ajudar a enriquir
lliurement la mirada de l’individu com a ésser social des dins i des de fora de la nostra
comunitat, ja diversa de per si, a qui mai li mancarà una mica més de cohesió i realització
cultural, i a la fi, humana.
Per aquests motius pensem que en aquests espais creatius es podrien reflectir fets històrics o
de la cultura tradicional del municipi, reivindicar els drets fonamentals de la ciutadania o
reproduir imatges del nostre patrimoni cultural o natural, paisatge, per citar alguns exemples. O
sigui, l'expressió popular i l'art urbà a l'alça.
Dit això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’adopció dels següents
acords:
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1- Identificar i posar a disposició els espais, descrits en la part expositiva, on desenvolupar l’art
al carrer i fer una mena de catàleg.
2- Convocar els artistes del municipi a una taula de treball, on establir el model de
col·laboració.
3- Elaborar les bases per un primer concurs obert, a realitzar no més tard de l’any 2022.
4- Informar al web municipal d’aquesta iniciativa, amb imatges i localitzacions de les obres
artístiques fetes.
El regidor Sr. Xavier Pascual Soriano explica la moció.
Sotmesa la moció a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint-i-un membres que la composen.
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