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CINQUÈ PAQUET DE MESURES DE JUNTS PER SANT CUGAT: 

PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA DAVANT LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19 

 

 

El sector cultural de Sant Cugat també està patint i patirà les conseqüències i efectes de la crisi de la 
Covid19. Un sector que és molt ampli i, per tant, té un pes específic molt rellevant entre el conjunt de la 
ciutadania de Sant Cugat. No oblidem que el pressupost que hi destina històricament l’Ajuntament de 
Sant Cugat a la Cultura és un dels més importants de la totalitat del pressupost municipal. Perquè invertir 
en cultura és invertir en coneixement, en identitat, en patrimoni, en tradició, en art, en les persones. 

La cultura està lligada a la dimensió́ social. Proporciona eines per lluitar contra la pobresa, amplia les 
capacitats i oportunitats dels grups vulnerables, accelera la resiliència i l’arrelament, permet la 
participació́, l’enfortiment de la comunitat i fomenta el diàleg intercultural, la resolució́ de conflictes i la 
igualtat de drets. 

En aquest document, el grup municipal de Junts per Sant Cugat fa un seguit de propostes per fer front a 
l’aturada forçada del calendari cultural de la ciutat, després de parlar amb diferents agents 
representatius del sector. 

 

Per posar en pràctica aquest document, com la resta de documents presentats per Junts per Sant Cugat 
i lliurats prèviament al govern de l’Ajuntament de la nostra ciutat, entenem que cal el consens i unitat 
política de la ciutat. I el consens només s’assoleix convocant a tots els grups polítics amb representació 
al consistori per elaborar plegats el millor conjunt de propostes per afrontar la crisi excepcional en què 
ens trobem. 

 

Les prioritats d’aquest document són:  

- Detectar l’abast de la tragèdia  

- Reordenar el calendari d’activitats 

- Aconseguir finançament públic i privat 

- Promocionar el teixit cultural de la nostra ciutat. 
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1. Contactar amb els representants de totes les entitats culturals per reorganitzar, si cal, el calendari 
dels esdeveniments que es duen a terme al municipi de Sant Cugat per tal d’evitar el màxim de 
cancel·lacions. 

És prioritari establir contacte amb tot el teixit cultural per tal de saber quina és la situació i les necessitats 
de cadascuna de les entitats fruit del confinament. 

Valorar amb les entitats l’ajornament o cancel·lació de les activitats que no s’han realitzat durant el 
confinament. Valorar també les activitats programades fins a finals d’any per avaluar si es poden dur a 
terme o no, i buscar noves dates si s’escau, o cancel·lar-les. 

 

2. Convocar un Consell municipal de Cultura extraordinari (no s’ha convocat cap consell de Cultura 
durant aquest mandat) per analitzar i debatre la situació del sector i presentar les mesures que per fer 
front a la crisi de les entitats culturals. Un consell obert a tots els sectors i agents vinculats amb el món 
la cultura de la nostra ciutat. 

 

3. Convocar una subvenció municipal extraordinària (quantitat a decidir en funció de les necessitats), 
que posarà una atenció especial en aquelles entitats més febles vinculades a la cultura de base o aquelles 
entitats amb menys recursos, que els permeti compensar les despeses fixes que tenen de lloguer de 
local, consums, etc. 

 

4. Fer efectives amb caràcter urgent aquelles subvencions del 2019 i 2020 que encara no s’han abonat 
a les entitats (si és que n’hi ha de pendents). 

 

5. Aplicar criteris de flexibilitat en les convocatòries que estan actualment en fase d’execució 
d’activitats i/o de justificació d’aquestes. Entre aquests criteris hi comptaríem mantenir les ajudes a 
associacions sectorials, tot i la baixa de les activitats. 

 

6. Avançament de la convocatòria de subvencions corresponents al 2021 

 

7. Convocar el consell d’administració de l’OAMCC (Teatre-Auditori, Cinemes i Biblioteques) per 
analitzar la situació de crisi en els diferents espais del Centre Cultural.  

No obrir cap d’aquests espais al públic fins que no passi un temps més que prudencial al marge que el 
confinament es doni totalment per acabat. Malauradament la reobertura del Teatre-Auditori, les 
Biblioteques i els Cinemes, on s’acumulen centenars de persones en un espai reduït, no es podem obrir 
parcialment. Només poden obrir totalment fins que les autoritats sanitàries així ens ho indiquin. 
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Si es pot dur a terme el Festival Petits Camaleons, l’edició 2020 incorporaria un espai per programar 
grups de música de Sant Cugat que hagin cancel·lat les seves actuacions a la ciutat des del 15 de març i 
fins a la fi del confinament. També es programarien els músics de carrer que no han pogut actuar al 
carrer durant el confinament 

Establir un sistema de repartiment de llibres en règim de préstec de les biblioteques públiques. Es podria 
cobrar un preu simbòlic pel manteniment del servei i per les circumstàncies en les quals porta el llibre. 
Igualment establir un sistema de repartiment de llibres comprats i demanats a les diferents llibreries de 
la ciutat. 

 

8. Convocar reunió del consorci Ajuntament-La Unió (no s’ha convocat cap durant aquest mandat…) 
per analitzar la situació de les obres d’escenografia, etc i establir un nou calendari d’execució i d’obertura 
de l’equipament. 

 

9. Creació del Banc municipal de patrocinis. A Sant Cugat hi ha més de 3.000 empreses entre petites, 
mitjanes i grans. Es tractaria de sensibilitzar el món empresarial per ajudar a patrocinar 2-3 actes 
culturals l’any.  

Com? Fent una aportació de 30 € mensuals, això significa un patrocini total per part de les empreses de 
Sant Cugat al món de la cultura d’1.080.000 € anuals.  

Aquest “banc” aniria més enllà de la crisi del Covid19. Es crearia per quedar-s’hi 

 

10. Creació d’un sistema de beques que permeti que tots aquells infants que participaven d’alguna 
activitat vinculada a una entitat cultural o de lleure puguin seguir fent-ho. 

 

11. Sant Jordi el 2020. La festa de la rosa i del llibre és prou important com no quedar-nos sense ella.  
Caldria buscar una nova data a partir del moment que les autoritats sanitàries permetin la reunió de 
centenars de persones en un mateix espai. 

- Convocar a les llibreries de la ciutat per consensuar la millor data per celebrar la diada de 
Sant Jordi d’aquest any. 

- Fer campanya comunicativa perquè la ciutadania compri/reservi a les llibreries de la ciutat 
durant el confinament el llibre que voldrà regalar per Sant Jordi. 

- Si el sector llibreter de la ciutat ho considera, promocionar la Plataforma “Llibreries obertes” 
durant el confinament. 
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12. Festa Major de Sant Cugat 2020. Aplegar la Festa Major de Sant Cugat i la dels barris a una festa 
conjunta a partir del moment que les autoritats sanitàries permetin la reunió de centenars de persones 
en un mateix espai. Una festa que integri la participació de diferents entitats de tots els barris. 

Tot i la cancel·lació de la Festa Major, en funció del que recomanin les autoritats sanitàries, estudiar la 
viabilitat de programar alguns actes institucionals 29 de juny, diada de Sant Pere d’Octavià, patró de 
Sant Cugat.  

Aquests actes podrien ser: 

- Un pregó protagonitzat per representants del personal mèdic i sanitari dels centres hospitalaris 
de la ciutat i d’altres serveis essencials que han tingut un paper important durant el 
confinament.  

- El Paga-li Joan ballat per una vintena de parelles de l’Esbart Sant Cugat i el Grup Mediterrània, i 
els nostres gegants el Joan i la Marieta.  

- Lliurament dels diplomes de Filles Predilectes de Sant Cugat a Carmen Rojo i Montserrat Obiols. 
- La Missa Major des de l’església del Monestir de Sant Cugat amb públic o sense (en qualsevol 

cas emesa en directe pel canal de YouTube de la Parròquia de Sant Pere d’Octavià). Mn. Emili, 
rector de la Parròquia, ja contempla ambdues possibilitats. 

 

13. Celebració de la festivitat de Sant Cugat, el 27 de juliol. Donar suport logístic a la Parròquia de Sant 
Pere d’Octavià a la celebració virtual o presencial de la festivitat de Sant Cugat. 

 

14. Col·laborar amb el programa Labanda – Barri de les Arts.  Donar suport, material i logístic de manera 
que aquest projecte es pugui replicar a la resta de la ciutat de mà de les seves impulsores. 

 

15. Campanya d’accions comunicatives per fomentar les activitats culturals de la ciutat. Utilitzar els 
mitjans de comunicació locals de paper per fomentar més que mai el teixit cultural de la ciutat (exemple: 
editar i encartar un suplement amb les fitxes de les diferents entitats culturals explicant els seus 
objectius i finalitats, així com facilitar els seus contactes) i publicar un especial amb les activitats que es 
programin a partir de la finalització de la situació de confinament. 

 

16. Treballar una exposició d’art per a nois i noies discapacitats liderada pels artistes i psicòlegs del 
projecte Windown. El projecte Windown que es realitza al Centre d’Art Maristany ha quedat aturat pel 
confinament. Proposem que aquest es continuï a distància, des de casa de manera individual,  i no s’aturi 
la creativitat dels seus integrants, bona part d’ells amb síndrome de Down. Un cop superat el 
confinament es faria una exposició pública amb tots els treballs realitzats durant aquestes setmanes. 
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17. Fem un Museu, un projecte artístic 100% inclusiu.  Aquesta iniciativa dels Museus de Sant Cugat, 
que vol trencar l'estigma de la discapacitat intel·lectual mitjançant l'art, també ha de continuar durant 
el confinament. Crear obres inspirant-se en la història o en alguna temàtica concreta sobre Sant Cugat 
sota una tutela a distància. I exposar els treballs en una data a determinar. 

 

18. Apropar als ciutadans i ciutadanes els punts d’interès cultural de la ciutat:  

- Afegint els equipaments com els museus al servei de realitat virtual en 360 graus de Google 
Maps. 

- Gravant els concerts i actuacions culturals i penjar-los a una plataforma com Patreon, on la gent 
pugui pagar per veure l’espectacle. 

 

19. Edició d’un vídeo turístic que expliqui la història i els trets diferencials de Sant Cugat en català i en 
anglès. Un projecte per promoure el nostre Monestir, els Museus públics i privats, el teixit cultural i les 
entitats, el Teatre-Auditori, les sales d’exposicions d’art, Mercantic, el nostre entorn natural i tots aquells 
punts i elements més atractius de la nostra ciutat. Durant el confinament la població està molt 
connectada a les pantalles i s’informa més de tot i, aquest element visual de promoció de la ciutat, pot 
servir per captar futur turisme nacional i internacional un cop superem la crisi de la Covid-19. 

 

20. Creació del programa “Sant Cugat Cultura” a Cugat.cat + TVSC Un nou programa diari d’una hora 
de durada per on passin pels estudis de Cugat Ràdio dues entitats per programa per donar-se a conèixer. 
Aquest programa s’enregistrarà amb càmeres i s’emetrà també per TVSC. 

 

21. Premis Ciutat de Sant Cugat 2019. Si les autoritats sanitàries autoritzen celebrar la gala de lliurament 
de premis al Teatre-Auditori Sant Cugat, aquesta comptarà amb actuacions d’una representació del 
teixit cultural de la nostra ciutat. 

 

22. L’Ajuntament de Sant Cugat instarà a l’Estat i la Generalitat a impulsar mesures per afavorir el 
teixit cultural.   L’Ajuntament demanarà a l’Estat que destini els euros previstos a l’acord entre governs a 
reduir l’IVA cultural al tipus mínim establert del 0%, com el de l’àmbit educatiu, com a mínim fins al 
desembre del 2021, i a establir criteris nous per adequar al nou context la definició de causa de força 
major, per facilitar la reprogramació d’esdeveniments culturals sense perjudicar cap de les parts. 

 

23. L’Ajuntament instarà a la Generalitat a tancar un acord amb l’Institut Català de Finances per obrir 
una línia de microcrèdits a un interès molt baix, o zero, per atendre les demandes i necessitats de les 
entitats culturals petites i mitjanes de la ciutat que ho necessitin. 
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24. Comunicar al conjunt de les entitats culturals de Sant Cugat les noves bases de convocatòries i 
concessions de subvencions aprovades per departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Entre els quals hi ha les arts visuals, la dansa, el circ, el teatre i la música, així com les beques per a la 
recerca i innovació i la formació. 

Aquestes convocatòries són gestionades per la Direcció General de Creació, Acció Territorial i 
Biblioteques i s’han aprovat amb el termini condicionat a l’aixecament de l’estat d’alarma i es publicaran 
tan bon punt la situació retorni a la normalitat. 

En primer lloc s’han aprovat les bases específiques de l’àmbit de les arts amb l’objectiu de donar a 
conèixer quines línies d’ajut preveu convocar el Departament de Cultura, però sense obrir encara cap 
termini. En aquest apartat hi ha: 

- Projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals. 

- Activitats de dansa de caràcter professional. 

- Activitats de circ de caràcter professional. 

- Activitats de teatre de caràcter professional. 

- Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts 
visuals. 

- Circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa. 

- Centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional 
en equipaments de titularitat pública. 

- Projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la 
música i les arts visuals. 

- Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, 
de les arts escèniques, de la música i del pensament. 

- Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors 
creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. 

 

També s’han aprovat les següents convocatòries amb el termini condicionat a l’aixecament de l’estat 
d’alarma: 

- Subvencions per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals. 

- Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional. 

- Subvencions a activitats de circ de caràcter professional. 
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- Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional. 

- Subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en 
l’àmbit  les arts visuals. 

- Subvencions a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat 
lucrativa. 

- Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i 
arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública. 

- Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les 
arts escèniques, la música i les arts visuals. 

- Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous actors creatius, 
de les arts escèniques, de la música i del pensament. 

- Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors 
creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. 

 

Finalment, també s’ha aprovat la resolució de procediments de subvencions, que s’han exclòs de la 
suspensió de terminis per quatre raons, segons la Conselleria. En primer lloc, perquè la seva concessió 
no afecta altres sol·licitants de la mateixa convocatòria.  En segon, perquè s’han complert tots els 
terminis previstos abans de la declaració de l’estat d’alarma. En tercer, perquè la publicació de l’acord 
no obliga el beneficiari a realitzar cap acció, i sí en canvi permet. 

 

Sant Cugat del Vallès, 14 d’abril de 2020 

 

 
 
 

ANNEX 

25. Crear una comissió inclusiva d’experts dels diferents sectors del món de la cultura que assessorin 
la tinència d’alcaldia de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat i al Consell Municipal de Cultura.  
Seria una comissió que es constituiria per quedar-s’hi, és a dir, que aniria més enllà del confinament i 
de la crisi de la Covid-19, i que es podria renovar cada cinc anys.  
L’objectiu d’aquesta comissió d’experts seria ajudar a donar resposta a les necessitats dels diferents 
professionals i sectors del món de la cultura de la nostra ciutat. 
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26. Coordinar una agenda cultural de ciutat. Sant Cugat és una ciutat amb un teixit cultural molt ampli 
i divers que programa un gran ventall d’activitat: exposicions, presentacions de llibres, conferències, 
actuacions d’arts escèniques, etc. En moltes ocasions, el mateix dia pràcticament a la mateixa hora, 
s’acostumen a concentrar actes del mateix àmbit, fet que perjudica a qui els organitza i també al públic 
que no es pot dividir. Treballar i coordinar una agenda cultural de la ciutat és absolutament necessari 


