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Moció per posar en marxa un programa de cultura als barris 

Girona és una ciutat on tots els seus barris són i han de ser centre. La congestió de les 

activitats culturals al cor de Girona genera un greuge comparatiu per a la resta de 

sectors de la ciutat, que també mereixen gaudir d’una programació cultural estable i de 

qualitat. 

  

En aquest sentit, cal destacar que és bo apostar per esdeveniments culturals 

ambiciosos, doncs això compleix amb una funció necessària de projecció i promoció 

de la ciutat, però alhora cal dir que aquests esdeveniments acostumen a programar-se 

sempre al centre, i sense posar-se com a objectiu arribar a nous públics. 

  

És per això que volem potenciar l’accés a la cultura, democratitzar-la, amb un objectiu 

clar de foment de la cohesió social i enriquiment personal, alhora que de generació de 

nous públics culturals. Pensant en tots els barris, però molt especialment en aquells 

més castigats per la crisi on poden trobar, en les arts i en la cultura, una eina 

imprescindible per suplir possibles mancances de caire social. 

  

A tal efecte seria positiu que, de forma participativa, els veïns i veïnes dels diferents 

barris de la ciutat poguessin disposar d'un pressupost assignat -seguint uns criteris 

semblants als utilitzats en els pressupostos participats- que els permeti escollir 

diferents espectacles i activitats culturals -música, teatre, exposicions d'art, fotografia, 

lectura, etc- d'entre un repertori proporcionat pel mateix Ajuntament. Això es faria 

d'acord amb els artistes i creadors de la ciutat, en base a una partida econòmica que 

ja existeix als Pressupostos 2016 i que està dotada amb 75.000€ -correcta per 

començar el programa, però cal dir que també millorable i que hauria d’incrementar-se 

de cares a propers exercicis pressupostaris-. 

 

Per tot plegat portem a APROVACIÓ d’aquest Plenari: 

 Que es creï el programa “Cultura als Barris”. 

1. Que al llarg de l’estiu es faciliti a les associacions de veïns el catàleg 

d'espectacles i activitats culturals de "Cultura als Barris" per tal que es puguin 

programar a cada barri durant la tardor - hivern d'enguany.  

2. Que s’executi la partida pressupostària dotada en 75.000€ de “Cultura als 

Barris” per a tal efecte. 

 

Maria Mercè Roca i Perich 

Portaveu ERC-MES 
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Girona, a 31 de maig de 2016 


