MOCIÓ PER A UN ACORD MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ D’UN REGISTRE/BORSA
D’ARTISTES, CREADORS I TALLERISTES LOCALS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
DE JUNTS PER BERGA EN EL PLE DE LA CORPORACIÓ
En el nou paradigma que ha implementat el Covid-19 es fa més necessari que mai posar en valor
tot el patrimoni local, sobretot l’humà, i procurar potenciar-ne el protagonisme i l’acció des del
suport mutu, el projecte col·lectiu i el convenciment que des de Berga ens caldrà ajudar-nos
entre tots i totes.
L’Agenda 21 de la Cultura declara que un dels grans reptes en el disseny de les polítiques
culturals es basa en la recerca de noves formules efectives de promoció de la creativitat, en
entorns en què quedi garantida la llibertat creadora i la independència ideològica dels creadors,
fomentant l’emprenedoria i reivindicant de manera consistent la incorporació plena de la
dimensió de la cultura en les estratègies de planificació del territori, en el nostre cas, Berga.
La cultura no és ni ha de ser un obstacle per a superar la crisi, sinó tot al contrari, ha d’esdevenir
una sortida factible d’aquesta, des d’una política cultural projectiva que articuli les possibilitats
de desenvolupament en l’estructuració simbòlica del territori, l’impacte econòmic del sector
cultural i la dimensió de la qualitat de vida dels ciutadans en aspectes tan vitals com les
possibilitats de desenvolupament integral personal i els efectes de la cultura en les formes
d’articulació social berguedana.
És necessari que es generin oportunitats per tots els creadors per desenvolupar tots les seves
potencialitats i projectar-les, des de la varietat d’agents i actors culturals, per tal de preservar el
patrimoni propi i projectar l’espai públic com a punt de trobada, de diàleg i d’intercanvi, des
d’una democratització cultural i garantint sempre el principi d’igualtat d’oportunitats per a
tothom.
És per aquest motiu que defensem la creació d’un Registre/Borsa d’artistes, creadors i talleristes
locals. Un catàleg que agrupi totes les propostes berguedanes a manera d’aparador i com a
instrument de contractació i visibilitat. Una guia amb els contactes i la informació d’artistes,
creadors, dissenyadors, artesans i talleristes de la ciutat i comarca per tal que tant
l’administració pública així com entitats i associacions i tercers puguin tenir en compte aquestes
opcions a l'hora de realitzar les seves activitats.
Aquest catàleg ens serviria d’altaveu per tal que el talent berguedà visibilitzi la seva obra i la
pugui amplificar, ja no només per implicar-los dins el projecte de ciutat a Berga, sinó també
perquè des dels demés indrets els nostres creadors puguin tenir un aparador i unes possibilitats
d’accés i de promoció que difícilment els seria a l’abast sense cap tipus d’ajuda.
Per tant, l’esmentat Registre/Borsa seria la referència per aquest Ajuntament de Berga davant
la demanda de necessitats artístiques o creatives, de tal manera que facilitaria l’absència de
«contractes a dit», de favoritismes i amiguismes, al poder gaudir d’una llista de joves,
professionals especialitzats per poder-hi contactar quan es generin necessitats culturals a la
ciutat. I al mateix temps també serviria d’ajuda per a les entitats com a punt de referència per
a gaudir d’activitats i serveis artístics locals.
La metodologia de funcionament, per tant, es basaria en un centre de recursos de manera que
tant l’administració com les entitats, podran gaudir d'aquest servei sol·licitant als artistes,
creadors o talleristes que els interessin per a les activitats que organitzin.
www.juntsperberga.cat

Vist que cal potenciar una major democratització de la cultura, des de la participació ciutadana
i el foment del talent local.
Vist que cal que es generin oportunitats per tots els creadors per desenvolupar tots les seves
potencialitats i projectar-les i visibilitzar-les.
Vist que l’Ajuntament de Berga no disposa d’un catàleg complet de totes les possibles activitats
a oferir per part d’artistes, dissenyadors, creadors, artesans i talleristes locals.
Vist que a través de la cultura i la creativitat es fomenta el desenvolupament integral personal
així com es promociona l’economia local des del sentiment de pertinença al municipi.

Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar l’equip de govern a la creació d’un Registre/Borsa d’artistes, creadors i talleristes
locals
Segon.- Instar l’equip de govern a encarregar als serveis tècnics municipals una proposta de
redacció d’aquesta Registre/Borsa, aprovada després pel Ple, d'acord amb els següents criteris
fonamentals:
•

Que el Registre/Borsa es configuri com a catàleg i guia amb els contactes i la informació
d’artistes, creadors, dissenyadors, artesans i talleristes de la ciutat i comarca.

•

Aquests catàleg contindrà les dades persones dels professionals que desitgin inscriure’s
així junt amb el currículum i un dossier/portafolis amb la descripció detallada del
servei/taller que s'ofereix.

•

Requisits mínims per a la inscripció: a) Viure al Berguedà. b) Estar especialitzat en la
matèria concreta, i tenir-ne la formació i experiència necessària i demostrable.

•

Les entitats locals o demés interessats que utilitzin el Registre/Borsa es posaran en
contacte directament amb la persona que l'interessa, tenint en compte que a la seva
fitxa ja s'hi especifiquen les característiques de l’activitat que ofereixen i les condicions
de contractació.

•

S’exigirà una valoració de cada activitat contractada a partir d'aquesta borsa, de manera
que es pugui fer un seguiment i una avaluació acurada i útil.

•

Àmbits del Registre/Borsa: Arts plàstiques, Arts escèniques, Desenvolupament personal,
Emancipació, Gastronomia, Informàtica, Lúdic, Musica, i els demés que es creguin
oportuns.

Tercer.- Trametre aquest acord a les entitats del municipi i fer-les-en partícips, així com
comunicar-ho als Grups Municipals i a la societat berguedana.
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