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Per a poder analitzar la política cultural d’un 
municipi hi ha un indicador que mai no falla: els 
diners. Allò que gastes o inverteixes en cultura serà 
una de les coses que ens indicarà si la teua política 
cultural va per bon camí. Una política cultural és un 
document en el qual s’enumeren aquelles accions 
que una organització (en el nostre cas, l’Ajuntament) 
realitza per a regular, protegir, fomentar i secundar 
econòmicament les activitats relacionades amb les 
arts i sectors creatius.

En aquest document apareixerien les dades, 
els indicadors, que ens permetrien mesurar l’estat 
del sistema cultural del nostre municipi, o cosa 
que és el mateix: ens permetrien obtindre una 
radiografia de la salut cultural del nostre poble, i 
després, amb aquesta informació, les persones 
amb responsabilitat política decidirien com gastar i 
invertir els diners. 

A aquest procés se’n diu planificació i és bàsica 
per al bon funcionament de qualsevol govern. 
Planificar les teues accions per a millorar el 
funcionament del teu sistema cultural hauria de ser 
la prioritat de la persona que té la responsabilitat 
de dirigir el departament de cultura, és a dir, de la 
responsable política. És més, al nostre entendre, 
hauria de ser prioritari per a l’alcaldia. Un poble 
amb un sistema cultural fort és un poble feliç. 
Amb arrelament, amb identitat, amb creativitat i 
amb salut.

Així ho entenc jo i així ho reflectim en el nostre 
programa. No estic descobrint Amèrica amb això 
de la planificació. Al nostre Ajuntament saben de la 
importància de planificar, de redactar plans. Només 
així s’han aconseguit els fons europeus. Tenim 
plans en les àrees d’Igualtat (aprovat el març de 
2019), en Joventut (aprovat el maig de l’enguany), 
en Turisme (el primer 2016-20 i l’actual 2021-24), 
en Urbanisme (PMUS, aprovat el novembre de 
2019), etc. De plans en tenim (una altra cosa és 
que s’executen), però sembla ser que l’àrea de 
Cultura no és prioritària, ací no volen planificar. El 
nostre grup va demanar un Pla Municipal d’Acció 
Cultural el setembre de 2020 i es va aprovar per 
unanimitat, al costat de la creació del Consell 
Municipal de Cultura. Però no és prioritari. No està 
en els pressupostos. No ho va estar en el 2021, no 
ho va estar en el 2022 i no ho està per al 2023. 

Una altra acció que demostraria que la cultura 
importa per al nostre equip de govern seria la 
contractació d’una persona tècnica de cultura (cosa 
que també hem proposat mitjançant una moció i en 
els pressupostos). Les àrees de joventut, igualtat i 
esport la tenen, i tots i totes hem pogut apreciar la 
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millora en la gestió d’aquestes. No dic que estiguem 
en total acord amb les polítiques del PP municipal, 
però sí que estem d’acord en el fet que, disposar 
d’un o una responsable tècnica i d’un Pla d’Acció en 
qualsevol àrea de gestió, ajuda molt a una correcta 
governança. I per descomptat, en cultura, també.

Però tornem als indicadors. N’hi ha de molts 
tipus, com, per exemple, l’econòmic, és a dir, la 
quantitat de diners gastats i invertits en cultura, que 
és el que parla de l’estructura de la política cultural 
local. D’altra banda, hi ha indicadors de model i 
estil de política cultural, que són els que analitzen 
la programació: qui la paga, qui la decideix, nivell 
de participació ciutadana o professional en aquesta 
decisió, etc. I després existeixen un altre tipus 
d’indicadors, que parlen de la incidència d’aquesta 
programació en la societat, com són: la satisfacció 
dels drets culturals, la cultura i el sistema econòmic, 
la cultura i l’articulació social, la cultura, la salut i 
el benestar, la cultura i l’educació i, finalment, 
la cultura i els Objectius del Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Amb tot això no pretenc 
aclaparar a qui ens llegeix, només pretenc donar 
compte de la complexitat del sistema cultural 
local i el seu mesurament. Una tasca complicada, 
però no impossible ni aliena al personal habituat 
a treballar per plans i projectes. I detalle tots els 
tipus d’indicadors perquè vull evidenciar que hi ha 
molts àmbits en els quals es pot actuar mitjançant 
la política cultural. Un bon diagnòstic, fa que 
prenguem bones decisions a l’hora de gastar i 
invertir els diners públics, no deixant a l’arbitri de 
polítics la programació cultural del poble. Com molt 
bé diu la nostra regidora d’hisenda (que casualment 
és la de cultura), les necessitats són infinites i 
els recursos limitats. Per això és molt important 
tindre clar el diagnòstic que puga fer-se del nostre 
sistema cultural local, un o una bona professional 
del sector, perquè ens ajudaria a focalitzar millor els 
limitats recursos de què disposem. A més, establir 
un sistema d’indicadors de mesurament (que és el 
que es fa amb una bona planificació) ens permetria 
conéixer si s’han complit els objectius, si ha servit 
d’alguna cosa les accions dutes a terme amb els 
diners invertits i gastats. Cosa que hauria de fer-
se per pura responsabilitat política. Perquè errar, 
podem errar tots i totes, però denota saviesa poder 
rectificar i, sobretot, fer-ho sobre la base de dades. 

En aquests moments, després d’haver aprovat 
els pressupostos en l’últim Ple Ordinari, celebrat el 
passat 30 de novembre, podem compartir amb els 
lectors  les previsions de despeses i inversions que 
l’equip de govern ha assignat per a l’àrea de cultura 
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per a l’any vinent. En la següent taula veiem com 
han decidit repartir els limitats recursos per a cobrir 
les il·limitades necessitats. 

Bé, en aquesta taula veiem que del 100% dels 
diners que gastarem en programació cultural 
(capítol 2), el 74% va per a festes. També observem 
que del 100% de les ajudes que es destinen a 
associacions i persones físiques per a l’àmbit de la 
cultura, el 53% va per a festes. Amb això no estem 
jutjant si les festes es mereixen o no la quantitat 
de diners assignada. El que jutgem és la necessitat 
que existeix de cobrir altres àmbits de la cultura, per 
als quals no queda massa marge.

Aquest és un dels motius pels quals el nostre grup 
municipal no va votar a favor dels pressupostos del 
PP. Pensem que cal redissenyar la distribució 
dels recursos per a cultura, que cal comptar 
amb la participació activa de la ciutadania per 
a aquest redisseny i que tot aquest procés ha 
de ser transparent. Les empreses culturals del 
municipi haurien de disposar d’un calendari anual 
d’esdeveniments per a poder adaptar els seus 
serveis, per a poder proposar a l’ajuntament 
col·laboracions així com poder sentir una certa 
satisfacció i orgull de poble; les associacions 
culturals (totes les que estan actives) haurien de 
poder comptar amb la seua partida pressupostària, 
bé en forma de conveni, bé en forma de subvenció 
o mitjançant contracte, a més de rebre ajuda per 
a poder gestionar totes les seues activitats; totes 
haurien de poder disposar d’infraestructures 
d’assaig i exhibició; la ciutadania hauria de 

poder sol·licitar qualsevol de les infraestructures 
disponibles i per a això hauria d’estar publicat un 
protocol de sol·licitud amb uns criteris iguals per a 
tothom. No cal dir, que per a nosaltres és de vital 
importància impulsar tota la labor que es fa en 
arqueologia i etnologia. Per això vam proposar que 
per als pressupostos de 2023, un pla de màrqueting 
específic per a aquesta àrea.

Sincerament, no invertir en la consolidació del 
nostre sistema cultural local, reforçant-lo i deixant 
que madure i siga autònom, és voler continuar 
tenint-ho al puny per a continuar controlant-ho. El 
nostre grup té moltes iniciatives que ens agradaria 
posar en marxa en l’àmbit de la cultura i la primera 
és aquesta: reforçar el sistema cultural local, 
que és reforçar tot allò que tinga a veure amb la 
cultura del nostre poble; inventariar-ho, establir 
criteris i protocols d’aprofitament de recursos (tant 
econòmics com d’espais i personals), redactar plans 
que faciliten la labor associativa i que faça atractiva 
l’activitat creativa, etc. No he parlat en aquest 
article sobre turisme, que és un sector econòmic 
consolidat en el nostre municipi, perquè volia 
centrar-me en nosaltres, en la gent del poble. Tenim 
clar que les estratègies turístiques poden ajudar al 
nostre sistema cultural, però més clar tenim que la 
nostra cultura pot fer-nos únics i diferenciar-nos de 
la resta de destinacions turístiques. Tenim la sort de 
viure en un poble ric en cultura.
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