
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN C OMÚ EN 
RELACIÓ AL SUPORT A LA CULTURA SEGURA I LA SEVA PRO MOCIÓ AL 
MUNICIPI 

La cultura és un bé esencial, i en època de pandemia ho hauria de seguir sent.  

Cal enviar un missatge clar, que la cultura és important, no és supèrflua ni un element 
del que podem prescindir. De la mateixa manera que és vital la pràctica de l’esport, la 
pràctica i els beneficis de la cultura ja no ho són únicament de forma individual, sinó 
que fan créixer una comunitat i la societat.  

La cultura crea, comunica, genera il·lusió i esperança, promou la cohesió social i la 
integració de totes les persones, independentment de la capacitat econòmica, nivell 
cultural, situació social, edat, raça o gènere.  

A través de la cultura es forma ciutadania compromesa, crítica, forta i amb esperit 
creatiu, emprenedor i solidari.  

Els poders públics, les institucions i en aquest cas l’Ajuntament, té el deure de 
fomentar l’accés a la cultura per part de la ciutadania, i de promoure les diferents 
modalitats artístiques i culturals, de forma directa amb programes propis, o mitjançant 
col·laboracions o contractacions.  Si volem créixer, cal invertir en cultura, i cal posar 
els mitjans necessaris (espais, facilitats, oportunitats) per a que la nostra ciutat continuï 
donant companyies, espectacles, artistes, creadors i creadores.  

L’Ajuntament de Mollet del Vallès manté col·laboracions amb la xarxa cultural de la 
ciutat  aportant recursos econòmics, materials i equipaments per tal de contribuir  al 
desenvolupament dels seus objectius i activitats, fet que s’ha de mantenir i actualitzar 

A Mollet hem tingut i continuem tenint moltes persones que treballen de forma 
professional en la cultura, que dediquen el seu temps lliure, que aprenen i que aposten 
per un futur personal, professional i/o col·lectiu lligat al món cultural.  

Com tants altres treballadors de la resta de sectors, els treballadors culturals estan en 
una situació totalment crítica. La pandèmia limita extremament la seva feina, però no 
és l’únic motiu que els impedeix treballar: també ho fan les mesures restrictives 
imposades pels governs. 

S’han fet grans esforços per demostrar que la cultura és segura en l’àmbit sanitari, i en 
moments de màxima vulnerabilitat i fort aïllament social són imprescindibles els espais 
d’expressió cultural per garantir el benestar emocional de les persones del nostre país. 
Ara més que mai, la cultura és un bé essencial. 

Per aquest motiu, i com diu el Manifest que es va elaborar per part del sector de la 
cultura, s’han reivindicat ajuts econòmics concrets, pagament de les actuacions 
cancel·lades o ajornades, i que es posi en marxa la taula de treball de la cultura, 
aprovada pel Parlament per consensuar un pla de recuperació cultural. 



 

 

Una bona manera de donar suport des de l’administració local, seria establint un 
contacte permanent i una col·laboració concretada en accions al llarg de l’any, amb la 
xarxa d’entitats, associacions, escoles i empreses que es dediquen al sector de la 
cultura a la nostra ciutat i al territori més proper en general.  

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Mollet en Comú, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  

ACORDS:  

Primer.- Donar suport a les reivindicacions del sector de la cultura. 

Segon.- Mantenir el recolzament al sector de la cultura de la nostra Ciutat (entitats, 
artistes i empreses) en base al programa de subvencions, al compromís d’incloure a 
les programacions propostes creatives generades per aquestes i recolzat pel 
pressupost municipal aprovat per 2021. Vetllar per a que totes les activitats culturals a 
la ciutat garanteixin el compliment de mesures sanitàries decretades per les 
administracions competents per motiu de la pandèmia de la COVID 19. 

 

Tercer.- Promoure un diàleg, encaminat a promoure i recuperar la cultura segura a 
Mollet, en col·laboració amb les entitats, escoles, artistes, espais i empreses que s’hi 
dediquen i hi treballen.  

 

Mollet del Vallès, 11 de gener de 2021 


