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ACN Barcelona.-Un ampli col·lectiu d'artistes, escriptors i crítics
agrupats en la Federació de Professionals de la Cultura han presentat
un manifest de denúncia contra la política cultural desplegada pel
Departament de Cultura i per l'Ajuntament de Barcelona. Els
professionals de la cultura manifesten que han perdut la ''paciència''
després que tant el Govern com l'Ajuntament els ''menystenen'' i no
tenen en compte les seves aportacions en la política cultural. En el
manifest que signen 11 associacions i secunden prop de 1.400
persones es fa una demanda concreta de revisar els concursos del Grec
i del Mercat de les Flors on les aportacions dels professionals del
sector en el processos participatius no ha estat recollida.
Ramon Parramon, president de Xarxaprod, ha explicat que el
document de denuncia que signa el sector el que posa de manifest és
el ''malestar'' i la ''preocupació'' del sector en la gestió política que fan
el Departament de Cultura i l'Ajuntament de Barcelona. Ja no només
és tracta d'un problema de la crisi i de manca de pressupost, sinó que a
més d'aquesta fragilitat pressupostària s'afegeix el fet que tant el
Govern com l'Ajuntament de Barcelona ''menystenen'' les opinions del
sector.Parramon assegura que el sector ha perdut la ''paciència''
després de veure que tot i els processos participatius i de consulta que
fan les dues institucions polítiques, les opinions i les aportacions del
sector no es tenen en compte i no són recollides. Aquesta actitud de
''maltractament'' al sector cultura s'han pogut observar d'una manera
directa en els processos públics del Mercat de les Flors i del Grec on
les aportacions que han fet els professionals del sector no s'han tingut
en compte en la publicació de les bases dels respectius concursos,
segons ha explicat Aimar Pérez Gali, ballarí i professional
independent que ha signat el manifest. Quan un concurs es tanca
només amb valoracions tècniques i de naturalesa política ''no s'està
responent al sector'' cultural, denuncia Parramon. La base del manifest
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és una crida a les dues institucions culturals a construir una via de
diàleg amb el sector cultural que sigui efectiva i que tingui en compte
l'opinió dels professionals, i no només les aportacions de tècnics i
polítics. Parramon subratlla que la denúncia no és a la manca de
canals de participació i de diàleg sinó que la denúncia és perquè
existeix una fort ''desgast'' a l'observar que les aportacions del sector
''cauen en un sac'' i ''a la mínima de canvi queden oblidades'' pel camí.
Això és el que ha fet perdre la ''paciència'' als professionals del sector,
afegeix. El manifest que signa la Federació de Professionals de la
Cultura comença manifestant la ''més alta preocupació per la situació
de la política cultural catalana, davant la continuada i creixent situació
d'abandonament que rep'' de les institucions públiques com el
departament de Cultura i l'Àrea d'Empresa, Cultura i Innovació de
l'Ajuntament de Barcelona que lidera el tinent d'alcalde Jaume
Collboni. En el manifest s'assegura que aquestes dues institucions
''duen a terme unes pràctiques que s'allunyen de les normes mínimes
de respecte als creadors'' culturals. Del departament de Cultura es
denúncia la manca de ''transparència'' en la política cultural que esta
marcada per la ''incertesa, deixadesa i manca de decisió''. Les
associacions i agrupacions professionals reclamen que en el
Departament hi hagi ''interlocutors coneixedors del sector de la
cultura, amb capacitat per prendre decisions''. Un dels denominadors
comuns de la crítica al Govern i a l'Ajuntament és que els
professionals reclamen la ﬁ d'una política cultural que prioritzi les
grans indústries culturals per part del Departament i que l'Ajuntament,
de la mà de Jaume Collboni, no ''torni'' a les polítiques culturals de la
''marca Barcelona lligades a al format festival i a l'empresa. En relació
amb el canvi de govern en l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona, el manifest assegura que és ''lamentable'' que amb la gestió
de Collboni no es tinguin en compte les mesures que s'havien posat en
marxa ara fa més d'un any i ''s'aposti de nou per les polítiques culturals
que desgasten la riquesa creativa''. Els professionals ''lamenten que el
pla de cultura que es va presentar ara fa més d'un any hagi estat
''eliminat'' per una proposta unilateral i no consensuada amb el sector
que es va presentar en la conferència política de Jaume Collboni del
19 de setembre passat sota el títol 'Trencant murs', ha reblat Enric
Mauri, de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya,
encarregat de llegir el contingut del manifest.El manifest acaba exigint
la convocatòria de les entitats representatives de la cultura catalana per
debatre la situació de precarietat del sector cultural i s'acordin vies de
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conciliació amb tot el sector. Com a mesura ''urgent'', els creadors
culturals reclamen que l'Ajuntament de Barcelona acabi amb la
ingerència dels assessors personals en el Consell de Cultura de
l'Institut de Cultura de Barcelona.
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