DECLARACIÓ DE
CATALUNYA
PER LA CULTURA
LES LÍNIES VERMELLES DE LA CULTURA A CATALUNYA
Acord marc entre les forces polítiques catalanes i els sectors
de la cultura per assegurar el futur del sistema cultural català

DECLARACIÓ DE CATALUNYA PER LA CULTURA

1.
Recuperar la
centralitat de la
cultura en el debat
social i polític
català serà un
objectiu prioritari
del Parlament de
Catalunya.

(...) i atorgar-li
el valor, social i
econòmic, que li
correspon en les
grans decisions
que afecten al futur
del país.

2.
El Govern català
ha de ser capaç
d’oferir de manera
estable i amb
independència de
les circumstàncies
econòmiques
que l’afectin, un
llistat de serveis
culturals estable a
la ciutadania.

Les forces polítiques catalanes reconeixen el paper fonamental que la
cultura té en la construcció d’una idea comuna de progrés social i la
seva rellevància a l’hora de construir la identitat nacional de Catalunya.
Malgrat les enormes dificultats, creadors, intel·lectuals, productors, i tots
els agents de la cultura han aconseguit bastir un teixit ric, complex i
plural, amb una notable dimensió internacional. Molt per damunt de la
seva demografia, la cultura catalana ha contribuït de manera determinant
a la imatge que Catalunya s’ha fet d’ella mateixa i la que projecta al
món. Aquest paper ha estat menystingut en els darrers decennis, cosa
que ha significat una considerable pèrdua de centralitat social i política
de la cultura motivada, en bona part, per l’eclosió d’un poderós mercat
i per l’efecte socialitzador, i sovint vulgaritzador, dels nous mitjans de
comunicació.
Recuperar la centralitat de la cultura en el debat social i polític català serà
un objectiu prioritari del Parlament de Catalunya, la qual cosa suposa
incloure-la amb plena capacitat de diàleg i proposta en els diversos
plans estratègics que es realitzin a Catalunya, considerar-la un factor
determinant en els plans de competitivitat i atorgar-li el valor, social i
econòmic, que li correspon en les grans decisions que afecten al futur
del país. De la mateixa manera el món de la cultura ha de mantenir una
relació estable amb les polítiques educatives per tal d’incorporar-se de
manera visible en els plans curriculars de les escoles catalanes

Les forces polítiques catalanes es comprometen a treballar, juntament
amb els sectors culturals, per definir quins són els serveis culturals públics
que li corresponen al nostre país i a considerar-los, en conseqüència,
una obligació innegociable per a qualsevol Govern.
En un ordre similar al que afecta als serveis educatius, sanitaris o
socials, el Govern català ha de ser capaç d’oferir de manera estable i
amb independència de les circumstàncies econòmiques que l’afectin,
un llistat de serveis culturals públics estable a la ciutadania en el terreny
del patrimoni, l’accés al coneixement, els equipaments de gestió pública,
el suport als creadors, la col·laboració amb les iniciatives privades
i associatives i la formació artística entre d’altres, i gestionar-ho amb
criteris inequívocs de bones practiques, de tal manera que la tasca
dels agents del sector esdevingui clara, transparent i sostenible, evitant
la contínua modificació dels criteris polítics i normatius que els afecta
periòdicament.
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3.

Desenvolupar les
bases estructurals
imprescindibles
perquè existeixi un
sistema cultural
integral per al
conjunt del país.

4.

Les forces polítiques catalanes es comprometen a desenvolupar les
bases estructurals imprescindibles perquè existeixi un sistema cultural
integral per al conjunt del país, definint amb claredat el paper de cada
una de les diferents administracions.
Sempre dins d’un programa de serveis als quals es compromet
l’Administració pública catalana en cadascun dels seus àmbits, és precís
que s’assegurin condicions mínimes per a la circulació dels continguts
culturals, criteris estables per a desenvolupar i consolidar un mercat
cultural divers i plural, homogeneïtat en els serveis municipals, i línies
estables de col·laboració entre les diferents institucions catalanes.

Les forces polítiques catalanes es comprometen a definir un nou model
de finançament per a la cultura basat en cinc criteris:

Definir un nou model • Manteniment d’un marc normatiu en el terreny de les ajudes a fons
perdut (subvencions) que s’adeqüi a la oferta de serveis culturals
de finançament per
públics als qual es compromet el Govern.
a la cultura basat en
cinc criteris.
• Un marc clar i estable de relació entre les iniciatives públiques i
privades.
•

La normalització de les ajudes financeres en el terreny de la
capitalització empresarial i el capital de risc.

•

La creació d’un marc legal progressiu que ens acosti a una llei de
mecenatge homologable a les existents en diversos països europeus

•

Cercar les vies de col·laboració imprescindibles amb el sector financer
(propi i extern) que assegurin la liquiditat del sistema cultural català
per tot el que fa referència a les seves polítiques culturals.

Les limitacions jurídiques i fiscals que afecten actualment al Govern de
la Generalitat no poden ser excusa per avançar en aquesta direcció fins
on sigui possible.
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5.
Un marc jurídic
específic per a la
cultura que asseguri
una correcta
separació de les
activitats culturals
realitzades sense
afany de lucre,
d’aquelles que
tenen una vocació
empresarial.

6.
Una adequada
protecció dels
drets de propietat
intel·lectual i editorial,
tot respectant la
legítima accessibilitat
dels ciutadans a
aquells continguts
per als quals els seus
propietaris en facilitin
una difusió lliure.

Les forces polítiques catalanes es comprometen a desenvolupar, de
comú acord amb els agents del sector, un marc jurídic específic per a
la cultura que asseguri una correcta separació de les activitats culturals
realitzades sense afany de lucre d’aquelles que tenen una vocació
empresarial, de tal manera que s’eviti una generalitzada sensació
d’homogeneïtat sectorial que únicament comporta incomprensió social,
financera, i reducció de la competitivitat comercial del sector.
Ambdues expressions són conseqüència d’un mateix fet cultural, però
requereixen tractaments fiscals singulars, marcs normatius particulars i
nivells de diàleg amb el govern diferenciats.

Les forces polítiques catalanes es comprometen a construir i analitzar
amb rigor els escenaris virtuals on es crea, produeix, distribueix i
consumeix cultura, assegurant una adequada protecció dels drets de
propietat intel·lectual i editorial. Alhora, es comprometen a respectar la
legítima accessibilitat dels ciutadans a aquells continguts per als quals
els seus propietaris en facilitin una difusió lliure i gratuïta.
Els responsables polítics de cultura han de tenir la màxima autoritat
moral, política i jurídica per regular el poder dels grans operadors de
telecomunicacions i dels mitjans públics i privats tradicionals i/o virtuals,
en totes aquelles accions que puguin modificar substancialment les
condicions de ple respecte als drets d’autor i que alterin de manera
il·legal l’economia del sector
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7.
Crear, dins les
possibilitats actuals
del sistema públic
de mitjans de
comunicació, una
programació cultural
densa i identificable
destinada a promoure
i divulgar la cultura.

8.
Reducció de taxes
fiscals que afectin
negativament al
consum cultural i de
manera especial l’IVA
al 21% actualment
vigent per a la major
part del sector.

Les forces polítiques catalanes es comprometen a crear, dins les
possibilitats actuals del sistema públic de mitjans de comunicació, una
programació cultural densa i identificable destinada a promoure i divulgar
la cultura, tant pel què fa als seus creadors i als seus continguts, com als
seus espais de difusió i consum.
Aquesta programació tractarà la cultura de manera àmplia i plural, tant
des del punt de vista del pensament, l’art i la ciència, com des del punt
de vista de la producció experimental o de l’entreteniment, incorporant
les modernes possibilitats del marketing digital per tal d’incrementar el
consum cultural.
Aquesta programació ha d’implicar al conjunt dels mitjans públics,
tant a escala nacional com municipal, i esser l’escenari d’un pla de
col·laboració entre el sector cultural i el món empresarial, esdevenint,
amb els conseqüents retorns publicitaris, una primera aproximació a la
futura llei de mecenatge catalana.

Les forces polítiques catalanes es comprometen a mantenir una posició
inequívocament favorable a la reducció de taxes fiscals que afectin
negativament al consum cultural i, de manera especial, l’IVA al 21%
actualment vigent per a la major part del sector.
S’estudiaran, de manera transitòria, mesures solidàries amb l’actual
situació de crisi, establint tipus impositius (IVA) progressius, tal com
existeixen a altres països, un cop l’activitat cultural hagi amortitzat els
costos de producció i generi beneficis.
En el ben entès que aquestes mesures són competència del Govern
espanyol, la posició i les propostes dels grups polítics catalans es
remetran de manera conjunta i permanent al Congrés dels Diputats i als
Ministeris d’Educació i Cultura i Hisenda
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9.
Elaborar amb la
màxima celeritat
un pla nacional que
promogui i faciliti
l’exportació de
continguts culturals
fora del territori
català.

10.
Encarregar al
CoNCA la funció
d’observatori català
de la cultura i les
seves indústries.

Les forces polítiques catalanes es comprometen a elaborar amb la màxima
celeritat un pla nacional que promogui i faciliti l’exportació de continguts
culturals fora del territori català de tal manera que esdevingui matèria
prioritària per al proper Govern de la Generalitat. Aquest objectiu suposa
crear un programa interdepartamental estable entre els Departaments
d’Empresa i Ocupació i Cultura.
De la mateixa manera es comprometen a crear un pla específic per
generalitzar la presencia de continguts culturals dins del mapa turístic
català. Aquest objectiu suposa crear una taula de diàleg estable entre els
agents del sector cultural i els del sector turístic català.

Les forces polítiques catalanes es comprometen a tractar la cultura
com un àmbit de l’activitat individual i social creador de riquesa i treball
i alhora com un factor determinant en la generació de qualitat cívica i
democràtica
A tals efectes, esdevindrà un objectiu prioritari encarregar al CoNCA
la funció d’observatori català de la cultura i les seves indústries (en el
sentit etimològic de la paraula), amb la finalitat de realitzar un seguiment
sistemàtic d’informació quantitativa i qualitativa que asseguri el
reconeixement social, polític, empresarial i financer del sector i garanteixi,
alhora, la seva independència real alliberant-lo de qualsevol temptació
d’instrumentalització partidista.
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Acord marc entre les forces polítiques i els sectors culturals

El Cercle de Cultura impulsa la Declaració de Catalunya per la Cultura amb
una voluntat de consens polític, social i sectorial, i amb l’objectiu de marcar els
mínims culturals imprescindibles que el nostre país necessita, i per sota dels
quals ens exposem a una situació de perill i d’extrema fragilitat.
La comunitat cultural catalana, representada per la majoria de les associacions
professionals i sectorials, subscriuen la Declaració de Catalunya per la Cultura.
El Cercle de Cultura i el conjunt d’entitats adherides es comprometen a crear
una comissió de seguiment que avaluarà el compliment de la Declaració de
Catalunya per la Cultura per part de les forces polítiques.
Les entitats que subscriuen la Declaració de Catalunya per la Cultura, a data
de 23 de novembre del 2012 són (per ordre alfabètic):
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Entitats adherides a data de 23 de novebre del 2012:

AADPC Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya
AAVC Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
Eba Associació de Galeries d’Art de Barcelona
ACATM Acadèmia Catalana de la Música
ACEM Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa
ADETCA Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya
AELLC Associació d’Editors en Llengua Catalana
AMC Associació de Museòlegs de Catalunya
APCC Associació de Professionals del Circ de Catalunya
APECAT Associació de Productors Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans
APGCC Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
ARC Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
ASACC Associació de Sales de Concerts de Catalunya
CIATRE Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya
Col·lectiu Joan Pau Giné de Músics de la Catalunya Nord
Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya
CCM Consell Català de la Música
CPAC Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya
EMIPAC Escoles de Música d´Iniciativa Privada Associades de Catalunya
FAD Foment de les Arts i el Disseny
Gremi de Llibreters de Catalunya
MUSICAT Associació Professional de Músics de Catalunya
PAC Productors Audiovisuals de Catalunya
PATROSIL Associació d’Empreses de Lloguer So i Llum de Catalunya
PROA Productors Audiovisuals Federats
TTP Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics
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Acord marc entre les forces polítiques i els sectors culturals

Els partits polítics - Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), - subscriuen la Declaració de Catalunya
per la Cultura com l’acord marc de relació i col·laboració amb els sectors
professionals per assegurar el futur del sistema cultural català.

