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Vicens Estanyol Bardera, secretari accidental de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 1 d'agost de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria absoluta amb disset vots
a favor dels grups municipals de GUANYEM GIRONA, PSC-CP, ERC-AM i C'S i
l'abstenció de JXCAT-JUNTS, el següent acord:
"Des de la majoria d'Associacions de Veïns i Veïnes de la ciutat de Girona s'ha
manifestat, en més d'una ocasió, la necessitat que des de l'Ajuntament de Girona
s'aposti per un repartiment equitatiu de les activitats culturals, lúdiques i esportives
que se celebren i es programen a la nostra ciutat. Si bé alguns barris, com és el cas
del Barri Vell, han manifestat la importància de descongestionar els seus carrers, els
quals acullen la majoria d'activitats extraordinàries promogudes o recolzades des del
consistori, n'hi ha molts altres, com és el cas de Can Gibert del Pla, Santa Eugènia,
La Devesa, Vila Roja o Les Pedreres, entre d'altres, que han reclamat a l'equip de
govern exactament el contrari: que augmenti la programació cultural als seus
carrers.
Les associacions que presentem aquesta moció observem una tendència, la qual és
que l'Ajuntament està programant activitats sense tenir en compte les necessitats
específiques dels barris que conformen la ciutat. És per aquest motiu que no
compartim ni la línia ni la idea base de programació que s'està promovent des de
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament. Tal com recull el Mapa Cultural elaborat l'any
2016 des de la mateixa Àrea, "la distribució territorial dels projectes indica una forta
concentració en el centre històric de la ciutat, ja que el 84% dels projectes s'han
concentrat en 4 barris (en el Centre un 54%, molt per damunt de la resta)". I
continua: "En la distribució dels projectes per sectors es visualitza amb més detall la
forta concentració territorial, a excepció de la programació dels centres cívics. En
alguns sectors no hi ha ubicada programació cultural encara que la tenen pròxima
en sectors adjacents".
Segons les dades del mateix document citat fins ara, el Barri Vell (32,8%), Mercadal
(8,7%) i l'Eixample (14,8%) concentren més de la meitat (56,3%) de l'activitat
cultural registrada pel Mapa Cultural. En aquest punt, cal tenir en compte que el
document usat com a referència especifica que: "L'objecte d'anàlisi han estat els
projectes o línies d'activitat desenvolupats durant el 2016, entesos com a conjunts
de pràctiques vinculades per assolir un determinat propòsit. Tot i haver argumentat
als operadors el significat de "projecte o línia d'activitat", algunes respostes ens
porten a considerar que se n'ha fet una comprensió relativa. Es va decidir que les
unitats registrals fossin els projectes perquè no era viable registrar cadascuna de les
activitats individuals realitzades l'any 2016 a causa de l'ingent treball de camp que
hauria requerit [...]. Les dades recollides són, doncs, subjectives [...], parcials [...] i
aproximades".
Aquesta informació determina que el Mapa Cultural mostra unes dades extretes en
termes generals i que, segons el mateix document, "seria millor registrar cada
pràctica individual per augmentar la precisió". Davant la manca de resposta en
relació a aquest tema, i atenent la preocupació de molts col·lectius de la ciutat, des
de les associacions de veïns i veïnes de Girona defensem la importància que té la
programació cultural, lúdica i esportiva de la ciutat. I com a entitats veïnals i,
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conseqüentment, ciutadanes, també defensem el dret igualitari de tots els gironins i
gironines a tenir-hi accés i a gaudir-ne des dels seus parcs i les seves places més
pròxims. És amb aquesta voluntat que es proposen un seguit de punts per ser
aprovats amb l'objectiu d'assolir el repartiment equitatiu entre tots els barris gironins
de les activitats culturals, lúdiques i esportives que es porten a terme des de
l'Ajuntament de Girona o amb el seu recolzament. És, aquesta moció, una eina
indispensable per treballar en favor d'una Girona de tots, que puguem dinamitzar
des de tots els barris, des de tots el racons, que també fomenti, per sobre de tot,
l'accés democràtic a la cultura i que garanteixi la inclusió social de tots aquells que
vivim a Girona.
Cal fer referència a què la motivació de portar al Ple de l'Ajuntament aquesta moció,
gairebé tres anys després de la publicació del Mapa Cultural de Girona, recau en
què les millores respecte les mancances que apuntava el Mapa són, pràcticament,
imperceptibles. Per aquest motiu, doncs, creiem necessari emprendre la iniciativa
de fer una Girona de tots des del moviment associacionista.
Per tot l’exposat, doncs, proposem a APROVACIÓ d’aquest plenari:
1. Que les activitats culturals, lúdiques i esportives que es programin des de
l'Ajuntament de Girona, o bé que rebin el seu recolzament, es reparteixin
equitativament entre els diferents barris de la ciutat, suplint l'absència d'oferta que
es dona sobretot en barris perifèrics i oferint als ciutadans i comerços igualtat
d'oportunitats.

2. Que l'oferta cultural programada des de l'Ajuntament, o que rebi el seu
recolzament, formi part d'una línia de treball que promogui polítiques educatives,
pedagògiques i d'equilibri territorial. Entenent, doncs, que no podem abusar de l'ús
de polítiques culturals exclusivament enfocades a la promoció turística de la ciutat.
3. El Mapa Cultural de Girona determina que "la política de festivals respon a
objectius de promoció econòmica de la ciutat més que de promoció cultural. Estan
més pensats [els festivals] per atreure gent de fora i, per això, s'ubiquen al Barri Vell
per la imatge de la ciutat que es vol oferir." Davant d'aquesta dinàmica, es demana
que l'Àrea de Cultura, si bé s'entén que hi ha d'haver col·laboració entre les
diferents àrees del consistori, treballi, però, en una direcció encarada, sobretot, cap
als ciutadans i, així, programi en relació a les necessitats, mancances i punts forts
dels barris de Girona. En aquest sentit, es sol·licita que l'Ajuntament prioritzi
l'activitat cultural centrada en enriquir els gironins i gironines i que, per tant, vagi
més enllà de l'ús de la cultura com a eina de foment del turisme.
4. Que l'oferta cultural programada des de l'Ajuntament, o que rebi el seu
recolzament, col·labori en desmassificar la zona Centre de la ciutat i, d'aquesta
manera, que pugui cobrir les necessitats d'activitat cultural, lúdica i esportiva de la
resta de barris. A més a més, la desconegestió de l'anomenada zona Centre
actuaria en benefici dels veïns que hi resideixen i que, sovint, es troben saturats per
l'abundància d'activitat. D'aquesta manera, des del consistori es treballaria per
motivar i defensar la convivència entre els diferents agents que intervenen a Girona.

5. Que les propostes recollides en aquesta moció es comencin a aplicar, de manera
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immediata, una vegada constituït l'equip de govern sorgit del procés electoral del
mes de maig del 2019. "
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre
i amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir
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