
Moció d’ERC-MES per reactivar el Consell de les Arts i de la Cultura de

Girona

El Consell  de les Arts i  de la Cultura de Girona és un organisme creat per

l’Ajuntament, per acord de Ple celebrat el dia 3 d’octubre del 2000, com a espai

de reflexió en el camp cultural. La voluntat del Consell és promoure el debat en

aquest sector per tal d’identificar els escenaris desitjables en els quals la ciutat

se situï i pugui generar, en un futur immediat, consens respecte a les polítiques

culturals.

El nostre grup pensem que és molt important ordenar i planificar un sector tant

important per Girona com és el de la cultura, i fer-ho més enllà dels designis del

govern de torn i amb la participació d’experts, agents culturals i personalitats

diverses del món de la cultura.

En els darrers anys, però, el Consell de les Arts i de la Cultura de Girona ha

anat  perdent  pes  progressiu  fins  al  punt  de  resultar  inoperant,  malgrat  que

figura  encara  com  una  de  les  competències  de  la  regidoria  corresponent

segons el cartipàs en vigor.

En  un  moment  com  l’actual,  pensem  que  la  feina  del  CACGi  seria  molt

interessant  en  termes  d’assessorar  en  matèria  de  relacions  cultura-turisme,

creació de nous  públics,  política  de festivals,  cultura als  barris  o impuls  de

ciutadania. Tampoc estaria malament disposar d’un espai formal i expert com el

que ens ocupa per generar més intel·ligència al voltant de projectes de futur

com el de la Casa Pastors o el de l’antic cinema Modern.

Per  totes  aquestes  raons,  proposem  al  Plenari  de  l’Ajuntament  de  Girona

l’APROVACIÓ dels següents punts:

1. Reactivar el Consell de les Arts i de la Cultura de Girona com a espai

d’expertesa  amb  l’objectiu  d’assessorar  i  reflexionar  en  matèria  de

cultura a la nostra ciutat.

2. Renovar els membres del CACGi a proposta del Plenari municipal.



3. Elaborar un reglament que, entre d’altres, defineixi  la naturalesa i  les

funcions del CACGi.

4. Amb  el  suport  del  CACGi,  revisar  i  actualitzar  el  Pla  Estratègic  de

Cultura aprovat  l’any 2010 com a eina consensuada de planificació  i

ordenació  de  les  grans  línies  d’actuació  en  matèria  cultural  per  als

propers anys.
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