
CULTURA I CIUTAT II  23 OCTUBRE 2015

INTRODUCCIÓ

Ens reunim el dia 23 de setembre, un grup de persones de Sabadell, vinculades al mon de la 
cultura, de l'associacionisme, i de l'administració. Entre altres comptem amb representació de 
l'OSV, l'Escola Illa, la Regidoria de Cultura, La Panoràmica, MediaEstruch, Week&, Aliança 
Francesa, Revista Quadern, Embassa't, ...
En aquesta segona trobada les línies de la conversa s'estableixen en:

- L'interes per crear un paraigua ampli que doni idea de la cultura a ciutat, sense separar gestió, 
producció...

- L'interes en explorar la capacitat pro-activa tant dels agents culturals  com de l'administració. 
Totes les aportacions al debat són benvingudes

- En la primera trobada s'estableixen diferents blocs d'atenció, en aquesta segona es planteja ja 
atendre al bloc més pro-actiu.

En acabar la reunió es decideix continuar amb les trobades, marcant uns eixos de treball i reflexió 
que afavoreixin accions concretes.



TEMES  DE CONVERSA A PARTIR DE LES INTERVENCIONS

QUE ÉS CULTURA?

Al principi de la trobada, establim parlar de cultura, no en termes de cultura mes o menys 
comercial, sinó entenent la cultura com tot aquell coneixement que ens fa ser crítics.
S'apunta a que l'enemic de la cultura no es l'entreteniment, sinó la incultura.
Altres preguntes inicials:
Que és patrimoni? Quin és el nostre patrimoni cultural? Que s'ha fet del mapa cultural?

QUINA ES LA REALITAT CULTURAL DE LA CIUTAT?

Cal parlar sobre que és cultura, creuant amb la realitat de la ciutat. Sabadell sembla que tingui 
molts sabadells.
Quins eixos s'haurien  de definir per a veure com es la realitat cultural de la ciutat:
Art – Empresa – Patrimoni - ...etc
La cultura a ciutat fa temps que es debat, s'han fet manifestos i mapa cultural, però no s'hauria de 
començar de nou sinó revisar i passar al fer. Per exemple, en referencia als documents que van 
concloure les trobades de la Bosch i Cardellach, que ha passat a la pràctica?
A Sabadell manca una estructura que sustenti les iniciatives culturals, caldria re-contextualitzar el 
mapa cultural, caldria fer relat a partir de la cohesió i l'acció cultural, caldria pressupost i voluntat 
de l'ajuntament per impulsar els contexts adients, caldria crear vincles. Caldria també definir un 
model que funcioni atenent al teixit que hi ha a ciutat, entenent aquest  des d'una lógica 
descentralitzadora.

Un mapa cultural no ha de ser una relació del que es fa, sinó una cartografia per entendre la ciutat
de manera transversal. Les polítiques culturals no han de ser una eina per programar, sinó per 
evitar que l'acció no es perdi i donar valor als agents actius que poden prendre compromís en anar
sumant i facilitar un relat plural. Un problema greu es que no hi ha manera de reconèixer aquest 
relat...o que potser només es reconegut per pocs i s'hauria d'obrir, de fer palès. Hi ha activitat 
cultural, però conforma un panorama desarticulat, que s'hauria de millorar potenciant la xarxa, 
actuant a les escoles, i arribant als diferents públics potencials

S'ha d'entendre la cultura com a eina transversal,i no nomes arts etc, sinó lleure, immigració, 
educació, comerç, patrimoni...Hem de pensar en comú i l'administració ha d'escoltar i participar,  
deixar de programar pensant en un resultat immediat i segur, i prendre el risc d'acompanyar la 
producció atenent a la proximitat, creant oportunitats que repercuteixin en el creador, l'educacio, i 
en afavorir un públic crític i coneixedor.

La autogestió interessa però complementant la xarxa de cultura de l'ajuntament. En tot cas,  els 
recursos no haurien de ser només un tema de l'administració, però si que aquesta hauria 
d'acompanyar processos per a possibilitar accés i creació d'altres recursos ( econòmics, 
infraestructura, etc). Un primer pas seria millorar tràmits burocràtics que posen obstacles a l'accés 
a recursos i equipaments i a la resolució de temes tècnics. També caldria establir nous protocols 
en quant als recursos humans requerits per a tirar endavant propostes dins dels equipaments.



QUE CAL FER?

Cal recuperar instruments, recuperar patrimoni, però sobretot recuperar allò que esta en desús.
Cal revisar els pressupostos de cultura a l'Ajuntament. Cultura va lligada a inversió i creixement 
econòmic.
Cal treballar per un accés real a la cultura, crear espais de confluència entre creació i usuari.
Cal tenir en compte un possible equilibri entre Privat – Public, pensar que s'ha de prioritzar, quin 
paper ha de jugar l'administració o la empresa.
Cal que l'administració escolti i participi en fer reflexió i valoracions conjuntes.
Cal educar en l'esperit crític.
Cal deixar de fer cultura d'aparador i ser estructural, no fer política d'exposició sinó de creació, de 
recerca, d'educació...
Cal crear mecanismes per a fer visible l'acció cultural a partir de la qual sorgeixen equipaments..., 
no fer per fer i acabar amb equipaments infrautilitzats.
Cal parlar de cultura a l'escola, promoure programes propis, que atenguin a la diversitat i 
necessitats propies.
Cal veure el relat a partir del que ja existeix, i pensant en afavorir el desenvolupament dels 
potencials, impulsant propostes en continuïtat, que puguin desplegar accions a mig i llarg termini. 

COM HO FEM?

Fent xarxa, construint conjuntament, arribant a conclusions i passant a l'acció

Recuperant relat, identificant des d'on ( patrimoni, creació...) entenem els elements simbòlics amb 
els que fer èmfasi i afavorir el desenvolupament d'una cultura crítica i participada. Important saber 
quin és el relat que els polítics volen fer...també es important saber quin pressupost es dedica a 
cultura.

Afavorint la participació, donant protagonisme a la ciutadania. La cultura és de tots i ha de ser 
participada, que tothom es senti protagonista.

Cal concretar sense caure en greuges particulars, més aviat comentar els canals o mancances 
des de les diversitats i les preocupacions comuns, i anar quallant dinàmiques de treball i 
estratègies de difusió, des d'un espai comú i l'optimisme. 

Cal fixar eixos clars de reflexió, fer un document de possibles recorreguts, i aprofitar plans útils 
com a punt de partida.

Les polítiques culturals no les fa només el govern sinó els ciutadans, ara estem en un moment 
d'oportunitat per, entre tots, la ciutadania, repensar-les i definir la cultura que volem.

Observem a Sabadell manca d'identitat, desmembració, desestructuració deguda al urbanisme, 
desarticulació del teixit social. Sabadell ha perdut identitat, es ambigu, sense eix vertebrador, hem 
esdevingut un suburbi. Segons Varufakis “suburbi es un lloc sense espai comú”. 
Considerant la cultura com eix transversal, vertebrador, el teixit cultural seria l'espai comú i de 
cohesió que fa falta a la ciutat.



HA TENIR EN COMPTE:

Creació i producció
Dos eixos el passiu/públic i el creador, amateur o professional.
Problemàtica entre amateur i professional...que fem, quines sortides tenim?

Audiències
Preocupa la comunicació, la dificultat de processar la informació i com aquesta arriba a l'usuari 
final. S'ha de trobar nous públics, educar en l' esperit crític, acompanyar audiències joves. 

Els agents culturals: A qui ens dirigim? Com ens dirigim? Sabem preveure el public? Fem les 
coses al lloc adequat? Com arribem al públic? Cal educar al públic? Com potenciar la participació?
Cal replantejar el que fem segons els públics o replantejar el públic?
Gràcies als picapedrers, entitats, si que hi ha coses, però no hem aprés a mostrar el potencial que
tenim. 

Difusió
Els agents culturals han de tenir a l'abast eines i canals de comunicació per a poder fer difusio. 
Han de poder conèixer eines i possibilitats per fer aquesta difusió.
L'administració ha d'afavorir canals i eines de comunicació comuns per a facilitar la difusió.
Els canals de difusió han d'estar a l'abast de tothom. La escola ha de ser receptora prioritària de 
l'acció cultural a la ciutat. 

Educació
Caldria que els agents culturals, els artistes, les associacions tinguessin protagonisme a les 
escoles per a mostrar la seva feina, i per implicar-se en tasques educatives segons les seves 
competències.
Cal formació pels mateixos mestres, tant de la seva especialitat, com per conèixer l'acció cultural 
de proximitat i que pot complementar la seva tasca.
Preocupació pels retalls en l'horari dedicat a cultura a la escola

ALGUNES IDEES PER A REFLEXIONAR I TREBALLAR:

Creació d'un organisme autònom o semi-autònom de cultura que afavoreixi l'accio cultural i 
respecti els tempos necessaris per a desenvolupar els processos d'aquesta.
Creació d'un fòrum de cultura crític entre diverses disciplines.
Creació d'una comissió diversa d'agents culturals: que pugui donar suport als tècnics en temes 
professionals, de producció, d'acció cultural; que pugui oferir formació necessaria per a 
desenvolupar programes; que pugui suggerir, engegar, fer seguiment de propostes concretes ( per
ex. Programes europeus de cultura); que pugui recollir preocupacions dels agents culturals de 
diferents sectors ( per ex. Museu d'Art).

Creació d'una agenda, servei, plataforma de comunicació ciutadana que serveixi com a hub 
dinàmic,per informar-se, per crear xarxa, per facilitar la programació, i per a desplegar de manera 
eficient eines i recursos tan per agents culturals com per l'audiència.

Creació d'eines i entorn per afavorir l'acció i la producció cultural: 
Plataforma informativa de recursos a l'abast i per a compartir.
Programes de residència a escoles i entitats.
Programes de formació especialitzada.
Programes d'activació d'espais infrautilitzats.
Impuls d'oportunitats laborals.
Impuls d'espais de visualització i relació.
Afavorir programacions.


