18 de Maig de 2016
COMUNICAT DE PREMSA
La Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya neix a les darreries del passat any 2015, fruit
d’un procés llarg i complex de debats, diàlegs i encontres dels artistes arreu del territori, per copsar
la seva situació, necessitats, urgències i exigències en un moment extremadament delicat de la
situació dels professionals de l’art.
La PAAC, en representació dels seus socis i sòcies i conscient de la responsabilitat dels artistes en la
construcció i visibilització d’una cultura comú, manifestem la nostra preocupació pels darrers
esdeveniments i per les decisions que s’han pres en matèria de política cultural tant a la Generalitat
de Catalunya com a l’Ajuntament de Barcelona.
Amb aquestes línies pretenem obrir un debat i comunicar el nostre posicionament respecte de les
polítiques adoptades recentment per les nostres administracions
Els darrers anys hem assistit a la consolidació d’un argumentari que posa la cultura en el focus de la
generació de riquesa i ocupació i de la importància que la cultura ha de tenir en les polítiques
públiques de foment de l’economia. Sense oposar-nos a la cultura com a motor d’una nova
economia mes neta i sostenible, pensem que cal estar també molt atents a altres aspectes de les
polítiques culturals, especialment públiques.
La cultura com a motor econòmic no ha de funcionar en detriment del desenvolupament dels valors
culturals com a puntals d’una societat més justa i humanista, d’un pensament més accessible, d’una
educació per a la creativitat més ben distribuïda. Pensem que en aquests aspectes les nostres
administracions estan descuidant valors fonamentals que poden afectar molt greument a l’ambiciós
projecte de crear una societat de tots, on la gent sigui mestra de la paraula, lectora de la imatge,
protagonista d’una creació interioritzada: només un treball d’educació a llarg termini, fruit del
consens general i lliure dels petits vaivens polítics del moment ens pot dur a assolir aquests
objectius.
La nova situació de l’Ajuntament de Barcelona, que deixa al PSC el comissionat de Cultura,
interromp la continuïtat i les il·lusions que havien creat un nou projecte que, per primera vegada,
plantejava una obertura, un canvi d'orientació i un debat en les polítiques culturals de la ciutat.
Aquest projecte participatiu i transversal es feia en col·laboració amb els professionals i amb la
societat en el seu conjunt.
D’altra banda és obvi que cap projecte de política cultural es pot implantar en un any. Les
sacsejades, els canvis sobtats i les improvisacions tenen en polítiques culturals un preu molt car, no
només pel seu cost en diners, sinó també perquè posen en perill la confiança necessària per
treballar amb qui és finalment dipositari i alhora beneficiari final de la cultura, és a dir la societat i
els ciutadans i ciutadanes.
És per això que des de la PAAC, i davant la situació en la qual es troba la cultura al nostre país,
estem oberts i disposats a encetar urgentment el debat i iniciar el diàleg amb els corresponents
interlocutors:

1. La conselleria de cultura de la Generalitat, amb el Sr. Santi Vila i el seu equip
2. El govern de l’Ajuntament de Barcelona, amb la Sra Ada Colau i el seu equip

