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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de
maig de 2021, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb
l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera,
amb el text següent:
“7. Moció del grup municipal Força Corbera per a la protecció de la cultura
com a servei públic.

El 6% de les empreses de Catalunya que han presentat un ERTO són del sector de la
cultura: 5.765 expedients (d’un total de 96.704 a tot Catalunya), que afecten 52.095
treballadors i treballadores segons dades de l’any 2020 facilitades pel propi
Departament de Cultura.
Amb l’actual emergència sanitària, social i econòmica, s’ha posat de manifest la
vulnerabilitat de la cultura, i de manera especial de la indústria cultural a Catalunya,
quan encara no s’havia recuperat de l’anterior crisi econòmica i financera. Estem, per
tant, davant d’una emergència també cultural, que exigeix més recursos públics i una
estreta col·laboració entre totes administracions i sectors culturals.
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La situació pandèmica i les restriccions del PROCICAT generen una afectació directa
en l’estabilitat de la programació dels espectacles i actes culturals. Fet que agreuja la
difícil situació que pateixen els professionals (la gran majoria autònoms), les empreses
i les institucions culturals.

Coneixent les diverses iniciatives que s’estan prenent des dels diferents sectors
culturals, més concretament des del sector de les arts escèniques i de la música en
viu, als quals donem ple suport, i davant de la dificultat de la situació actual, a proposta
del grup municipal Força Corbera i, previ dictamen de la Comissió Assessora,

Primer.- Reconèixer que per al nostre ajuntament la cultura és un servei públic, un
dret de la persona, una eina de convivència i un element fonamental de l’Estat del
benestar, que cal protegir per part dels poders públics perquè és una eina d’integració
que fomenta la cohesió social i afavoreix la igualtat d’oportunitats.
Segon.- Que l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, dins de les seves possibilitats,
intentarà retornar la seva programació cultural i les activitats culturals al nivell anterior
a la pandèmia, com a mínim. En cas que la situació epidèmica ho requereixi, les
activitats es dimensionaran o ajornaran, contemplant com a última opció la suspensió.
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S’acorda:
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Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat per tal que les entrades a espectacles
culturals esdevinguin salconduits que, en les eventuals restriccions de moviment,
permetin la lliure circulació quan es tracti d’assistir a qualsevol esdeveniment cultural,
fomentant així l’assistència i evitant les cancel·lacions per impossibilitat d’assistir-hi.
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i a les entitats i
associacions culturals del municipi.”
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons(CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo,
Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU)
S’adopta l’acord per unanimitat.”
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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