
CULTURA I CIUTAT III

Aquesta convocatòria del "Cultura i Ciutat" no ha tingut tanta assistència com les anteriors 
però -malgrat això- es pot considerar que ha estat positiva, doncs les que hi vàrem assistir vam 
fer interessants reflexions, i aquelles que no hi ha van poder ser s'han excusat tot fent-nos 
arribar el seu interés en que en cas de fer-se algún grup de treball hi vòlen participar. Aviat 
compatirem el resum que s'està preparant.

Com recordareu la trobada era al voltant dels temes:
- necessita Sabadell un Organisme Autònom de Cultura?
- És possible crear una Oficina de Suport a la creació, producció i difusió cultural?

La necessitat de crear una web i/o una Oficina que serveixi d'espai de trobada, posta en comú 
de informació i suport als professionals (i altres actors) és en general compartida, malgrat que 
algunes persones vàren posar de relleu les dificultats de conciliar aquesta eina amb algunes 
estructures administratives (seguretat i protocols informàtics, confidencialitat de la gestió de 
bases de dades, pressupostos, ordenances...).

Després d'un interessantíssim debat on es van exposar diferents punts de vista i experiències 
que ens poden ser útils, es va acordar recopilar en un sol espai físic (de moment el Laboratori 
Social Metropolità de L'Estruch) el màxim de informació (Mapa Cultural, llibres, estudis...) per 
poder-hi treballar quan ens trobem la pròxima vegada i que hauría de pensar, entre altres:

- Quins han de ser els objectius d'aquesta Oficina?
- Quines les seves funcions?
- Quin és el suport administratiu (si cal) que es pot demanar?
- ...

Estem doncs en una nova fase del debat: desenvolupar una proposta concreta per portar a 
l'Ajuntament. Hi sou totes convidades.

Si voleu formar part del grup de treball Cultura i Ciutat, sisplau feu arribar les vostres
dades  de  contacte  a  laboratorisocialmetropolita@gmail.com o  un  whatsapp  a
628838856

MÉS A FONS...

Una web comú:

En relació a la necessitat d’una web que informi sobre totes les iniciatives i activitats
culturals de la ciutat, es consideren diverses possibilitats tant d'una web independent,
com d'una  vinculada a  la  web de  cultura  municipal.  Es  debat  a  partir  de  diverses
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postures  i  es  consensua  un  contingut  mínim i  que  siguin  els  mateixos  usuaris  qui
gestionin les parts:

- Fitxa  de  cada  entitat,  amb  un  mínim  de  contingut  que  seria  consensuat  i
estandarditzat.

- Calendari d’esdeveniments

- Notícies

- Llista de recursos compartits

- Tauler d’anuncis

- Fòrum o espai de debat virtual

La web de cultura hauria de funcionar com una capsa d'eines per a la dinamització
cultural.

A continuació es parla sobre la necessitat de que existeixi un responsable de gestionar
la web i l les diferents accions que s’impulsin col·lectivament. HI ha diferents punts de
vista sobre si aquest impuls l’hauria d’assumir l’Ajuntament, s’hauria de fer mitjançant
la creació d’un organisme autònom (similar a l’existent a d’altres ciutats catalanes, en
el qual participés l’ajuntament i les entitats), o hauria de ser diferent i independent de
l’Ajuntament.

Una oficina tècnica de suport:

Durant la trobada es parla de la necessitat de crear una oficina tècnica de suport a la
creativitat cultural, que tingui entre les seves funcions l’assessorament de les activitats
culturals, consultoria especialitzada (cultural i empresarial), accions formatives i tallers,
foment del networking, promoció de la participació i interrelació entre les iniciatives
mitjançant  grups  o  plataformes  professionals,  i  faciliti  qualsevol  altra  gestió  o
informació que necessiti  l’organització, com podrien ser dades o la constitució d’un
observatori especialitzat. 

Aquesta  oficina  també  hauria  d’assumir  un  rol  de  dinamitzador  de  les  entitats
participants, i garantir que el tema cultural estigui al marge de la ideologia de l’equip
de govern de cada moment. 



Un debat més profund: 

Es  fa  la  reflexió de que abans  de parlar  d'  eines  concretes  com la  web o l’oficina
tècnica, primer caldria acordar cap a on es vol anar en temes culturals, conjuntament
amb els representants polítics de la ciutat: quin ha de ser l’objectiu i finalitat en temes
de cultura; si cal fer un nou pla cultural o revisar-ne l’actual, que té més de 20 anys;
definir  quin  model  de  gestió  cultural  de  la  nostra  ciutat  volem  (cogestionada,
desenvolupament per barris, etc.). 

S’opina unànimement que l’Ajuntament s’ha d’involucrar juntament amb les entitats, i
que cal plantejar una proposta a l’Ajuntament per definir aquest espai comú.  Es veu
convenient estudiar i  valorar  com hauria de ser aquesta relació entre Ajuntament i
entitats i quin rol li correspondria a cadascú; és a dir, quin organisme s’hauria de crear
perquè fos el  més útil  possible,  com s’hauria  de plantejar  l’organigrama,  codi  ètic,
sistema  d’informació,  personalitat  jurídica  i  eines  a  desenvolupar  per  promoure
l’activitat cultural a Sabadell. 

S’explica el model d’Institut municipal de Cultura d’altres municipis en el qual les línies
estratègiques es defineixen conjuntament entre entitats i l’Ajuntament, i el pressupost
l’aporta  l’Ajuntament  però  s’aplica  en  funció  d’aquest  pla  d’acció  decidit
conjuntament.  La composició de l’institut és paritària entre regidors municipals (de
l’equip de govern i també dels altres grups municipals) i representants de les entitats
culturals. A continuació s’obre un debat sobre el model de gestió més idoni, quines
haurien de ser les prioritats i línies estratègiques.

 

Després de debatre i reflexionar sobre tots aquests aspectes, finalment s’acorda que
es crearà un grup o taula de treball perquè elabori una proposta de model de gestió i
concreti les eines (oficina tècnica, web, etc) que cal implantar.

S’acorda,  doncs,  constituir  aquest  grup  de  treball,  que  començarà  per  compilar
informació  d’utilitat  per  fer  una  proposta:  informació  sobre  diferents  propostes  i
models de gestió, diferents mapes culturals de l’Ajuntament de Sabadell, el dossier “la
cultura a reflexió”, els acords de l’actual equip de govern, i exemples d’iniciatives de
l’entorn que puguin ser útils per parlar de models de gestió i similars (Torre-Jussana,
Medialab, etc). Tota aquesta documentació estarà a la seu de LSM, per tal que tothom
interessat  la  pugui  consultar  i  treballar,  i  fer  propostes  concretes  sobre  les  quals
treballar.

Per  tal  d'agilitzar  la  feina,  es  concretaran  dies  de  treball  i  documentació,  dies  de
trobada  per  anar  avançant,  i  es  marcarà  un  mapa  de  ruta  per  tal  de  fer  la  feina
efectiva.


