
PERCEPCIONS:

CIUTAT

- La ciutat es rica en entitats i iniciatives
- La ciutat te en els seus habitants un gran potencial.
- Manca de reconeixement de la cultura local, de suport, i d'estratègies per la creació de públic

CULTURA

- Que es cultura? Cal considerar la cultura des d'allò divers i múltiple
- Parlem de cultura o cultures? Quin model de cultura tenim? Quin model de cultura volem?
- Consideració errònia de la cultura com a mercaderia, valorada en termes d'eficiència i rendiment.
- Aprendre a valorar la cultura com a vehicle de transformació i generador de pensament crític
- Com a de ser la política cultural? Que ha de tenir en compte?

MANCANCES / ACCIÓ

- Obstacles als agents culturals, falta de suport, falta d'espais, dificultat per a generar i difondre cultura. Sense suport i amb el silenci de l'administració 
algunes inquietuds no progressen
- Iva cultural, causa de precarietat
- Haver d'anar fora a treballar per la poca oportunitat local  (mes oportunitats, mes desenvolupament, mes acompanyament, mes creixement...)
- Difícil convivència entre entitats
- Dificultat per programar, per a tenir una resposta, anar a les palpentes

MANCANCES / ESPAI

- NO a fer equipaments sense pensar en activitats
- Infrautilització d'alguns equipaments, no cal fer si no utilitzar el que ja es te
- Infrautilització i ineficàcia d'alguns centres cívics
- Manca de voluntat per fer funcionar els espais
- Necessitats d'espais de trobada: producció cultural i ciutadania

MANCANCES / COMUNICACIÓ

- Difusió i comunicació, manca de mitjans i canals
- Manca d'oferta per manca d'acollida a les iniciatives i suport a la cultura local
- Problemes d'accés, falta d'acompanyament a les iniciatives, dificultat d'aquestes per prosperar
- Manca de xarxa i d'informació
- Rendiment social: manca de circuit, de possibilitats, de trobar la proximitat amb els publics

MANCANCES / ADMINISTRACIÓ

- Cal netejar i reordenar sovint, i cal també acompanyar i provocar 
- Des de l'ajuntament no es sol·licita, ni gestiona cap fons europeu...tampoc promou, ni crea feina
- No es fa una pedagogia per la cultura
- Acompanyar i facilitar sense pegues ideològiques
- Cal que l'administració sigui transparent i tingui uns criteris a l'hora d'organitzar i decidir actuacions en l'àmbit cultural



ACTUACIONS:

- Creació/recuperació d'espais i canals de comunicació
- Creació de xarxa i espais de visibilitat del teixit cultural
- Potencia el consum cultural
- Educació com a via d'accés a la cultura
- Us d'espais infrautilitzats
- Reducció de la burocràcia
- Espais de trobada per la diagnosi, participació, connexió i pràctica cultural
- Institució pública com acompanyant i donant suport a les iniciatives de la ciutadania
- Facilitació de l'acció i producció de contingut
- Participació a les escoles
- Dinamització comunitària dels equipaments
- Festa de la Diversitat
- Política cultural des de la base i des de l'acció i no des del despatx
- Política cultural basada en escoltar i promoure
- Evitar l'amateurisme com a pegat
- Afavorir l'autocrítica
- Afavorir la transparència
- Capitalitat? Que defineix la ciutat, quins esdeveniments...
- Creació d'espais per la relació i la comunicació
- L'administració vers la cultura ha d'actuar amb valentia, visió, ambició, desburocratització, i voluntat
- Que es la cultura? Debat amb la societat civil, des de la idea que la cultura la fem entre tots i que no ha de ser considerada com un producte, si no com
un dret/deure individual i col·lectiu
- Posar en marxa i revitalitzar el que ja tenim
- Formació de tècnics i administratius
- Desfuncionarització de la cultura
- Diàleg obert entre administració i cultura, accessibilitat, negociació
- Mapa cultural centrar en condicions i no en obra final
- Mapa de recursos per afavorir pedagogia, desenvolupament d'iniciatives, relacions, teixit
- Foment de l'intercanvi de coneixements, la lectura, la participació en la cultura local, afavorint public coneixedor, crític i co-creador
- Contingut abans que continent
- Detectar necessitats de la ciutadania
- Atendre a la cultura del lleure
- L'administració ha de posar mitjans per a visualitzar i promocionar el que hi ha,  deixar fer, establir un diàleg de confiança amb els agents culturals, 
arriscar-se i promoure, comprometre's, no posar traves.
- S'ha de facilitar la presentació de propostes i la possibilitat de dur les a terme
- Compromís de transparència i auditories
- Temes pendents ( La ciutat de la música per exemple)
- Atenció a nous models, més contemporanis: Agora, OSV, Estruch



ARTICULACIONS:

CULTURA CONSIDERADA DES D'UNA VISIÓ AMPLIA INCLOENT TOTS ELS AMBITS: ARTS, CONEIXEMENTS, MEMORIA, ECOLOGIA 
URBANA, LLEURE ....

- CONTINUÏTAT
Promoció / mitjans /oportunitats
Xarxa amb Europa and beyond
Intercanvi cultural amb diferents cultures
Compartir

- TRANSVERSALITAT
Interdisciplinarietat
Diversitat
Cultura contemporània
Cultura popular

- TRANSPARÈNCIA
Estratègies descentralitzadores
Criteris sense partit
Aprofitament dels actius
Potencial per ser referent
Potenciar el diàleg i pensament crític

- PROGRÉS
Potenciar les capacitats de plataformes culturals, crear de noves 
Creació d'espais de comunicació. Afavorir mitjans de qualitat
No instrumentalització de la política  cultural

-FORMACIÓ
Atenció experta
Funcionament coneixedor
Especialització
Atendre a les iniciatives

- PROJECTE CONJUNT
Crear condicions que treballin aspectes pel creixement, el pensament, la transformacio
Taules conjuntes ciutadania, administració, experts
Valorització d'espais a barris
Aprofitament de recursos
Afavorir una cultura participativa a nivell ciutat
Cultura no mercantilista com a eina de cohesió
Cultura amb les persones com a protagonistes
Creació de teixit cultural, educatiu, social, econòmic
Afrontar el futur des de les mancances amb un nou projecte de ciutat on s'empoderi allò que es públic a partir de la participació i el consens
Consell de cultura eficaç que promogui l'anàlisi, la col·laboració,...Caldria revisar l'antic Consell Municipal de Cultura
Nou mapa cultural i mapa de recursos. Recuperar el que ja esta fet, revisar-lo ( Mapa cultural, Manifest SAM)
Afavorir dispositius d'acompanyament per a poder fer us dels recursos, per a desenvolupar projectes etc

- REPTES CAP UN MODEL NOU DE GESTIÓ

Col·laboracions i sinergies
Reducció burocràcia, facilitació
Visió estratègica, participada, consens i clima de confiança
Canvi de la visió estàtica (despesa) a la visió dinàmica (inversió)
Canvi a a una visió transformadora que te en compte la ciutadania
D'una visió aïllada, a una visió transversal on la cultura/es és una eina d'empoderament social
Generació de valors en capital social contra l'atomització de la cultura
Millorar la connexió amb la ciutadania. 
Mecanismes i estratègies per a generar audiències
Evitar una cultura promoguda des de l'administració que està lluny de la societat civil i que promou la mercantilització
Creació d'un teixit, recuperació d'espais, i re-apropiació d'àmbits culturals
Acceptació de la cultura independent
Més enllà del projecte polític i de la regulació, cal que l'administració faci una feina de facilitació, que revitalitzi i empoderi
Cal una implicació de l'administració des de l'educació i els àmbits social i econòmic.
Considerar el "teixit cultural" i projectar cap una ciutat creativa, productiva i sostenible, creant mercat d'exhibició, plataforma, el que calgui per al 
desenvolupament d'iniciatives, la creació de feina, la visibilitat de projectes, la creació de xarxa, la promoció de la cultura local en un àmbit mes 
ampli...


