
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AJUDES A LA CREACIÓ ARTÍSTICA 

REBUTJADA 

 

Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - 

Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del 

Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent 

proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els artistes i creadors locals han manifestat reiteradament que la seva situació és força 

precària, tant pel que fa a la manca d'espais per a desenvolupar la seva tasca, com per 

la manca d'ajuts generals per a la creació, sense oblidar les polítiques estatals de 

desincentivació posant l'IVA cultural al 21%. 

El mes de febrer del 2016 el plenari de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar una 

proposta de sota el títol “proposta per a la creació d’una fàbrica de la creació a la 

ciutat de Terrassa”. Una iniciativa secundada per 26 vots a favor i un vot d’abstenció i 

que perseguia diversos objectius recollits al Llibre Blanc de la Cultura imprescindibles 

pel desenvolupament del sector de la creació artística a la nostra ciutat. 

Una proposta ambiciosa que ha quedat pendent de desenvolupament per part del 

govern a l’espera de la constitució del Consell de la Cultura i les Arts, prevista si no es 

torna a posposar per al pròxim mes d’abril, i dins de la qual es configurarà una 

comissió amb creadors i col·lectius d’artistes que el govern municipal preveu de cara a 

setembre/octubre del 2017. Uns temps d’execució que fan preveure un 

desenvolupament de la Fàbrica de creació a molt llarg termini i que obliguen a 

plantejar mesures alternatives per no frenar el desenvolupament de la creació artística 

a la nostra ciutat i crear les condicions favorables perquè, quan aquest projecte 

finalment vegi la llum, pugui engegar amb força, gràcies a unes dinàmiques ja 

establertes. 

Això implica tenir identificats els espais aptes per a l’assaig i creació artística a la ciutat 

ha de venir acompanyada per un treball de l’àrea de cultura per establir acords que 

permetin incentivar l’obertura dels mateixos per donar suport a la creació de grups 

locals. 

També entenem que, si tenim una experiència d’èxit en donar ajuda al suport a la 

creació artística entre la joventut en el marc del projecte Baumannlab, seria bo 

extrapolar aquesta iniciativa a tota la comunitat artística amb ajuts per a projectes 

d’artistes locals de totes les edats, potenciar-la i dotar-la econòmicament amb unes 

quantitats que els ajudi a desenvolupar els seus projectes. 

Per tot el que s’ha expressat, proposem al Ple municipal l’adopció dels següents 



ACORDS 

Primer.– Donar compliment a tots els acords aprovats a la proposta per a la creació 

d’una fàbrica de la creació a la ciutat de Terrassa aprovada al ple de febrer de 2016 i 

fixar nous terminis pel compliments de cada acció. APROVAT 

Segon.- Desenvolupar el Pla local d’Equipaments Culturals on es reculli la identificació 

de tots els espais existents susceptibles de ser destinats a l'assaig i a la creació artística. 

Presentar un primer catàleg d’equipaments disponibles ja identificats a la propera 

Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat del mes d’abril. 

REBUTJAT 

Tercer.- Obrir de cara al 2018 els espais disponibles de propietat municipals perquè es 

puguin destinar a temps parcial o complet a l’assaig i creació artística i cedir-los als 

artistes locals sense cost. Subscriure una assegurança que faciliti l'ús de les 

instal·lacions municipals als artistes per a la creació, sense que se'ls hagi de requerir 

cap altra assegurança privada. REBUTJAT 

Quart.- Establir acords amb gestors i propietaris d’espais privats perquè es puguin 

destinar a temps complet o parcial a l’assaig i creació artística. En cas d’entitats sense 

ànim de lucre,valorar aquesta cessió per a la creació artística com a retorn social en cas 

d’optar a subvencions municipals per als seus propis projectes i activitats. REBUTJAT  

Cinquè.- Establir una línia d'ajuts, que entri en vigor el 2017, per a projectes d'artistes 

locals per a la creació, en règim de concurrència competitiva dotat amb 30.000 euros 

anuals per a 4-6 projectes. La selecció d'aquests projectes la realitzarà el Consell de la 

Cultura i les Arts. Fer una avaluació de la iniciativa d’acord amb la qualitat i quantitat 

dels projectes presentats a la convocatòria i analitzar la conveniència i viabilitat 

d’incrementar aquesta partida de cara a la convocatòria de 2018.  REBUTJAT 

Isaac Albert i Agut 

Portaveu del GM d’ERC-MES 

Terrassa, Març 2017 

 


