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PERQUÈ LA CULTURA ÉS TREBALL I ÉS BÉ ESSENCIAL.
La greu crisi sanitària a la qual estem assistint ha deixat els sectors culturals
en estat de xoc, paralitzats i sense cap capacitat per a generar cap mena
d’ingressos o per garantir el seu funcionament bàsic. Una mesura
necessària per combatre la urgència sanitària i garantir una gestió eficaç i
coordinada per a lluitar contra el coronavirus ha sacsejat, com mai abans
cap altra crisi, tota la cultura del país. Una cultura que des del primer
moment s’ha solidaritzat amb generositat en abastir de continguts els
minuts i les hores mortes de la ciutadania confinada a casa, coneixedora
com és de la importància de tenir cura del cos, i també de l’ànima.
Però ens hem descuidat de catalogar la cultura com un servei essencial.
Ara des de casa, demà des dels seus espais naturals d’exhibició. I ens hem
deixat pel camí, desprotegits, empreses, entitats, institucions, artistes,
creadors, investigadors, gestors i treballadors, i tota la varietat de persones
que vivim cada dia de la cultura considerada com un dels motors del
nostre progrés social.
Els professionals de la gestió cultural, els museus i espais de patrimoni, les
arts escèniques, audiovisuals, les arts literàries, les plàstiques i les musicals,
s'han vist obligats a interrompre els seus processos de creació, recerca,
gestió patrimonial i desenvolupament creatiu destinats a garantir la
continuïtat bàsica dels seus serveis i posar en marxa nous projectes; així
com s’han quedat desertes les ciutats sense obrir sales d'exhibició

cinematogràfiques, teatrals, musicals, els espais de creació, les galeries
d'art, els museus i espais de presentació patrimonial, les biblioteques,
arxius, llibreries, i espais públics on es desenvolupen manifestacions
culturals de tota mena. L'experiència s'estén també a les empreses
productores de cinema, de televisió, d'espectacles teatrals, d'editorials,
de la indústria del videojoc, la producció musical, i els serveis associats
al turisme, la cultura popular i la gestió del lleure.
El sector cultural ha estat clau per ajudar a edificar valors essencials en
la societat com són el pluralisme, la convivència, la tolerància, el
respecte, la llibertat d'expressió, la crítica i l'educació. Però recordem
que la cultura no és una despesa: és una inversió, i que és també un
sector econòmic important (3,5 % del PIB) que, a més, afecta de manera
important l’enfocament d’altres sectors, com el turisme i el comerç.
Les entitats socials de Terrassa que subscriuen aquest manifest insta a
les administracions públiques, tant catalanes (Generalitat i Ajuntament
de Terrassa), com espanyoles i de la Unió Europea, a impulsar un
conjunt de mesures que permetin el manteniment del teixit productiu i
l’activitat dels sectors culturals per garantir la continuïtat de la feina
desenvolupada per creadors, artistes i treballadors de la cultura,
associacions i de tots aquells ciutadans que hi participen a través de la
cultura popular i tradicional.

Tots aquests aspectes són els que ens impulsen a reclamar amb promptitud les següents mesures:

Peticions
1. La cultura és un dret recollit per la declaració Universal dels Drets
Humans, i un bé de primera necessitat, i així ha de quedar establert en
totes les normes del nostre país, a partir d’ara i pel futur.
2. Això comporta que ha d’estar protegida, impulsada i promocionada,
amb uns recursos suficients i adequats a aquesta importància. Destinar a la
Cultura com a mínim el 2 % dels pressupostos de la Generalitat, i de totes
les Administracions
3. La cultura hauria d’integrar-se en els plans estratègics de
desenvolupament territorial, social i econòmic.
4. Calen mesures de “xoc” destinades a injectar recursos en el sector amb
caràcter immediat. Més enllà de l’endeutament per sortir de la crisi caldrà
actuar de manera urgent per preservar tot el teixit cultural, amb especial
atenció a la preservació del joc de forces equilibrades entre el sector públic
i el privat.

7. Cal una gran campanya de comunicació i màrqueting dirigida a
recuperar el públic cultural sensibilitzant-lo de la necessitat de la seva
complicitat per generar una viabilitat dels sectors culturals el més aviat
possible.
8. Cal començar a treballar en iniciatives legislatives que permetin disposar
d’una llei de Mecenatge, Patrocini i Participació social que esdevingui un
veritable estímul per la participació de les persones físiques com jurídiques
en el finançament de la cultura.
9. Cal posar-se a treballar en l’actualització del marc normatiu que afecta
els sectors de la cultura, aprofitant els potencials reals de desenvolupament
estratègic del model econòmic, social i territorial.
10. Volem ser considerats tan necessaris com ho hem estat per superar
aquest confinament. Ara, però, toca a les administracions posar les eines,
les lleis i els recursos per ajudar al sector cultural.

5. Són imprescindibles mesures de protecció tant dels artistes, creadors,
tècnics i gestors, com de les empreses, entitats i institucions culturals, font
de riquesa i treball de moltes persones.

NOMÉS JUNTES I ORGANITZADES PODREM SUPERAR AQUESTA CRISI.
PERQUÈ LA CULTURA ÉS TREBALL I ÉS BÉ ESSENCIAL.

6. Cal una coordinació estratègica que impliqui als departaments de
Cultura, Salut, Educació, Empresa, Treball, Territori i Interior, aixi com els
Ajuntaments, en la planificació de la recuperació de l’activitat, per no
estigmatitzar els espais culturals, com va succeir en l’inici d’aquesta crisi.

SINDIC DE GREUGES DE TERRASSA
CONSELL D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL (ESPAI DRETS) DE TERRASSA
COMISSIÓ CIUTADANA D’ALERTA I SEGUIMENT (CARTA EUROPEA DE DDHH A LA CIUTAT)
COMISSIÓ DDH DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA

QOLLUNAKA
LES CANÇONS
DE LA ROSITA
5 de juny de 2021

La
taverna
de la
Rosita

"Les cançons de la Rosita" formen part d'un
espectacle musical d'havaneres i venen a ser un
petit tast o avançament del què serà el nou
projecte del grup de teatre Qollunaka, que està
previst que s'estreni la propera tardor. L'espectacle
"Les cançons de la Rosita" comptarà amb la
presència escènica dels actors i actrius del grup,
acompanyats pels músics de l'espectacle, a més
del grup d'havaneres "Sa Parranda", que ens oferirà
un repertori basat en havaneres i valsets mariners.

L’espectacle començarà
a les 20 hores.
Durada: 90 minuts
Entrada general:12€
Socis, jubilats i menors
de 16 anys: 10€

Lídia Pujol
LÍDIA PUJOL EN CONCERT
6 de juny de 2021

LÍDIA PUJOL és una cantant d’històries, emocions i idees
amb una trajectòria professional fonamentada en la
música tradicional jiddisch, medieval i popular. Els
continguts que nodreixen la seva música i espectacles
abasten la poesia, el teatre, el pensament crític,
l’espiritualitat i la política. Lídia Pujol ens oferirà un concert
on farà un repàs dels temes que marquen la seva
trajectòria i ens presentarà temes del seu últim treball,
«Conversando con Cecilia».

Foto de Isabel Camps

L’espectacle començarà a les
18 hores.
Durada aproximada de
l’espectacle: 90 minuts
Preu de venda anticipada 15€
i a taquilla 17€

Foto Raquel Calvo

Lídia Pujol, veu.
Pau Figueres, guitarra.
Carlos Montfort, violí,
guitalele, percussions.

Cor Jove de Sentmenat
MONGETES
12 de juny de 2021

La comèdia musicoral "Mongetes" va ser estrenada l'any
2010 pel Cor Jove de Sentmenat, i 10 anys després torna
amb ganes de fer gaudir el públic amb una nova relectura
del guió. En aquest espectacle, d'una hora aproximadament
de durada, el públic coneixerà els baixos fons d'un convent
de monges i un convent de frares que intenten
desesperadament recaptar fons per solucionar un recent
problema. Per fer-ho, ens conviden a un festival de
recaptació de fons que no tindrà el final esperat per alguns:
un espectacle familiar amb algun toc picant.

L’espectacle començarà
a les 20 hores.
Durada: 60 minuts
Entrada general:12€
Socis, jubilats i menors
de 16 anys: 10€

10è aniversari
Direcció, Toni Santiago
Piano, Luc-Olivier Sánchez
Anna Vilardell, actriu
Cesc Permanyer, actor

Grup Amics del Teatre d’Ullastrell
BRUNA
13 de juny de 2021

L’espectacle començarà
a les 18 hores.
Durada aprox: 90 min
Entrada general: 12€
Socis, jubilats i menors
de 16 anys: 10€

Ambientada als anys 90, la Bruna, una nena d’onze anys ha de fer un treball d’escola sobre la seva
àvia. Realitzar-lo no és una tasca fàcil per la Bruna, ja que la seva àvia, amb cert grau de demència,
no la pot ajudar massa. Mentrestant la seva mare, molt enfeinada i sola en la família, ha de gestionar
la vida de la Bruna, la de l’àvia i la de l’empresa on treballa. L’Eric, l’amic de la Bruna, sembla tenir una
vida plena amb la seva família i això fa estar neguitosa a la Bruna que també vol viure una vida
plena amb la seva mare. En el passat veiem la Quima, l’àvia de la Bruna de petita i com aquesta té
tants amics que juguen a jocs molt diferents dels actuals. La Pitu, la millor amiga de la Quima, tan
diferents socialment però tan iguals sentimentalment, serà la part principal de la investigació de la
Bruna per enllestir el treball. BRUNA és un projecte de teatre comunitari que neix al poble
d’Ullastrell. Un viatge a través del temps i a través de moltes vivències que de ben segur que han
estat presents a moltes famílies d’aquest país. BRUNA neix de la necessitat d’homenatjar als nostres
avis i àvies que van viure i sobreviure la guerra civil. Un record a totes les seves lluites silenciades
que han fet que avui en dia podem ser qui som i expressar-nos lliurement gràcies a l’art.
FITXA ARTÍSTICA: Idea original i direcció: Mateu Peramiquel i Mar Puig. Guió: Mar Puig. Música i lletres: Mateu
Peramiquel Intèrprets: Mariona Lleonart, Ona Puig, Laia Pastor, Maria Font, Neus sararich, Bruno Villareal, Laia Call,
Martina Call, Marta Serra, Jana Palet, Hannah Pérez, Agnès Font, Bernat Carreras, Queralt Puig, Oriol Simó, Daniel
Sucarrats, Vinyet Morral, Ton Carreras i Caterina Palet. Coreografies: Ceci Montanyà. L’espectacle té música en directe:
Piano: Mateu Peramiquel. Percussió: Iñaqui De La Linde Violoncel: Núria Conangla. Producció: WeColorMusic i GATU

RUMBESIA
El recital de poesia per rumbes

L’espectacle començarà
a les 20 hores.
Durada aprox: 75 min
Preu popular i únic: 5€

19 de juny de 2021
La Rumbesia és un recital de poesia fusionat amb rumba, en el que es conjuguen
poemes musicats especialment per aquest espectacle, així com versions de
poemes ja musicats per altres intérprets. COLORS: cada poema el podem pintar
com un color, en aquest recital fem un passeig per diferents colors, desde la mort
a la llibertat.
El recital de poesia està format per 10 poemes d’autors catalans adaptats a rumba,
així com una revisió de cançons poètiques i adaptacions al català de clàssics.
Els poemes que conformen l’espectacle són d’autors catalans com: Joan Salvat
Papasseit, Maria Mercè Marçal, Miquel Martí i Pol, Montserrat Abelló, Josep Maria
de Segarra, Josep Carner...

En col·laboració amb l’Associació de Veïns
de l’Antic poble de Sant Pere.

