Transacció amb el govern

Al Plenari Municipal
Mª José Lecha i Gonzalez, en qualitat de regidora del grup municipal CUP Capgirem Barcelona,
actuant en el seu nom i representació,

MANIFESTA
Atès que la cultura al carrer com els músics o altres expressions ar;s<ques con<nua sense cap
resposta mínimament acceptable i entenem que cal treballar per aconseguir una programació
cultural espontània que s'acos< a totes les veïnes.
Atès que creiem fonamental despertar l'interès dels veïns per l'art i despertar un pensament
crí<c en espais públics d'intercanvi.
Atès que a vegades parlar de cultura al carrer és parlar d'una concessió que dóna el Poder
Públic i la Industria cultural per a que es pugui mostrar un tast de la cultura que es guarda
entre quatre parets.
Atès que s'aﬁrma que la cultura ha de ser universal, que té una dimensió educa<va com a
objec<u prioritari de la formació de les persones.
Atès que l’ordenança del civisme aprovada per aquest plenari penalitza –entre d’altres- l’ús de
l’espai públic com a espai per desenvolupar les expressions culturals del conjunt de veïnes de la
ciutat, criminalitzant les pràc<ques que s’hi desenvolupen.
Atès que Barcelona en Comú es va comprometre durant la campanya electoral a derogar
l’ordenança del civisme.
Atès que el novembre del 2016 es va aprovar a la Comissió de Drets Socials Cultura i Esports la
proposició per fomentar l’art al carrer, vetllant per entendre l’art al carrer com a forma de
llibertat d’expressió, entenent que l’espai públic ha estat històricament un lloc de trobada
essencial pel desenvolupament cultural de la ciutat.

PROPOSICIÓ
1. Estudiar i presentar un Informe per part de Cultura, en coordinació amb les Àrees
d’Urbanisme, Drets de Ciutadania i els Districtes, per a la recerca i adequació d’espais
públics que puguin ser u<litzats amb garan<es legals i sense un excés de
burocra<tzació de forma ar;s<ca per a qualsevol intervenció ar;s<ca que contribueixi
al desenvolupament de la cultura nascuda al barri i al carrer i alhora recuperar els
espais públics com a punts de trobada.
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2. Iniciar el procediment de derogació de l’Ordenança del Civisme per tal d’avançar cap a
una nova Ordenança sobre l’ús de l’espai públic que no criminalitzi la pobresa i la
cultura al carrer entre d’altres.

Barcelona (Països Catalans), 27 d’abril de 2017

