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Terrassa presenta el seu Llibre Blanc de la Cultura
El document culmina un procés participatiu per consensuar les polítiques
culturals a la ciutat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà aquest divendres, 20 de febrer, la Nit
de la Cultura, un acte públic en què es presentarà el Llibre Blanc de la Cultura de
Terrassa. L’acte, que tindrà lloc al Teatre Alegria, aplegarà representants de tots els
àmbits de la cultura a la ciutat, des de les arts plàstiques a les escèniques, passant
per la literatura, l’audiovisual, la cultura popular o la música.
El Llibre Blanc de la Cultura de Terrassa és el document que recull les línies
d’actuació del sector cultural a la ciutat per els propers anys, consensuades per totes
les parts implicades a través d’un procés de participació ciutadana. El projecte té el
seu origen en la constitució del Consell Municipal de la Cultura i les Arts, l’any 2009,
i en la redacció d’un document de diagnosi de la realitat cultural de la ciutat, un any
després. A partir d’aquí es va obrir un procés de participació obert a la comunitat
cultural per a concretar objectius i actuacions, recollint-los al Llibre Blanc de la
Cultura a Terrassa. El procés de participació va incloure el Congrés de Cultura de
2013, que va durar tres dies durant els quals es va presentar més de 130 ponències.
Altres fites del procés participatiu van ser el cicle de conferències i les taules de
treball, que van acabar de definir els continguts del llibre.
El document, que es presentarà mitjançant un vídeo, s’ha estructurat en 35 objectius
i 100 accions a desenvolupar a càrrec de la comunitat cultural de Terrassa. L’acte
inclourà també la lectura del manifest per la cultura a Terrassa, a càrrec de Pep Pla,
Rosa Boladeras i dos actors novells de la ciutat; i la presentació d’un tema musical
creat expressament per l’ocasió per Joan Martínez Colàs, a més de la intervenció de
l’alcalde de Terrassa.
La Nit de la Cultura és, precisament, una de les accions incloses al Llibre Blanc de la
Cultura, i es preveu que se celebri anualment com a espai de trobada de la
comunitat cultural de la ciutat.
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