
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS 
(CUP) PER A LA CREACIÓ D’UN CIRCUIT CULTURAL I ARTÍ STIC A LA VIA 

PÚBLICA I ALS ESPAIS MUNICIPALS 
 
 
 
 

 

En els darrers anys la via pública ha passat de ser un espai de trobada ciutadana i de 
dinamització social i cultural, a esdevenir un espai de trànsit de vehicles i vianants. Cada cop 
les entitats culturals i els i les artistes tenen majors dificultats per realitzar activitats en l’espai 
públic, i es veuen relegades a espais privats o espais públics tancats, on és més difícil 
arribar a la ciutadania. A aquesta problemàtica cal afegir el model de gestió actual dels 
centres cívics i d’altres espais municipals, com la Palma o el Parc de la Festa, que encara 
representen majors obstacles per a poder desenvolupar-hi activitats des del teixit social i 
associatiu. 
 
Paral·lelament, l’administració intenta pal·liar aquest buit amb la programació de grans 
esdeveniment culturals i artístics que representen una gran inversió econòmica i, que per 
contra, no són de fàcil accés per a la ciutadania, sinó que es limiten a cercles tancats de 
públic.  
 
Un model, que a més, potencia als cercles professionals de producció cultural i artística, en 
detriment d’aquelles entitats i artistes que tenen majors dificultats per exposar la seva obra. 
Així com, potencia a professionals d’altres municipis i països, mentre les artistes locals han 
de buscar espais en d’altres municipis per poder exposar la seva obra. 
 
La cultura i l’art són un dels principals elements de revalortizació de la nostra ciutat i de 
cohesió de la nostra rica i plural societat. És un dels elements que cal potenciar per garantir 
el benestar i el sentiment de comunitat de la ciutadania. La cultura i l’art esdevenen un 
element de democratització, participació i cohesió social. 
 
A més, tenint en compte l’actual conjuntura, les artistes i dinamitzadores culturals cada cop 
tenen majors dificultats per mantenir la seva activitat i la ciutadania compta amb menors 
recursos per poder accedir als espais culturals i artístics, provocant una creixent elitització 
de l’art i la cultura. 
 
Més enllà de la qüestió estrictament cultural i artística, aquests àmbits esdevenen un 
important atractiu, ja no només per als ciutadans i ciutadanes de Reus, sinó per aquelles 
persones d’altres municipis que visiten la nostra ciutat. Així doncs, la cultura i l’art tenen un 
valor afegit com a elements de dinamització de l’oferta turística –com també comercial-. I, 
alhora, els i les artistes i dinamitzadores culturals de la nostra ciutat tenen la possibilitat de 
donar-se a conèixer més enllà dels límits del nostre terme municipal. 
 



Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1.- Realitzar un inventari d’espais en la via pública i en els edificis municipals, tant al 
centre de la ciutat com en els diferents barris de la ciutat, que puguin ser utilitzats 
directament pels artistes i les artistes i promotors i promotores culturals per a realitzar 
la seva activitat sense ànim de lucre.  
 
2.- Realitzar un reglament que determini aquests espais i les normes d’utilització 
d’aquests, a partir d’un procés participatiu on es compti amb l’opinió de les entitats 
culturals i artístiques de la ciutat. 
 
3.- La promoció d’aquest circuit d’espais de creació cultural i artística, tant pel que fa 
als i a les artistes i promotors i promotores culturals de la nostra ciutat i voltants, així 
com de difusió de les activitats programades a la ciutadania. 
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