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Terrassa, 27 de maig de 2016

L’Ajuntament convida prop de 40 agents culturals a
participar als tallers del projecte europeu Agenda 21
Durant tres dies analitzaran la situació actual de les polítiques culturals locals
per formular propostes de millora

Després d’una primera reunió de presentació del projecte Ciutats pilot per a l’Agenda
21 de la Cultura, celebrada el passat 14 d’abril, el proper dilluns, 30 de maig,
l’Ajuntament ha convidat prop d’una quarantena d’agents culturals de la ciutat a
participar a les sessions de treball que se celebraran a la cúpula del Teatre Principal
fins a l’1 de juny. Aquests tallers culminaran la primera fase del pla de treball inclòs
dins el projecte de ciutats pilot Cultura 21 Accions.
Diversos agents culturals de la ciutat treballaran durant tres dies en l’autoavaluació
que ha de determinar quina és la situació actual de les polítiques culturals a
Terrassa. Per fer-ho, en les sessions s’abordaran diferents àmbits temàtics, com ara
els drets culturals o la relació de la cultura amb altres àmbits com l’educació, el medi
ambient, l’economia, la inclusió social, la planificació urbana i l’espai públic o el
coneixement. L’objectiu final és que el procés d’anàlisi i reflexió compartida ajudi a
formular noves propostes de millora basades en la detecció de necessitats i
potencialitats, així com d’experiències positives que es puguin difondre o
generalitzar.
El primer dels tallers tindrà lloc el dilluns, 30 de maig, a les 16 h, a la cúpula del
Teatre Principal (pl. de Maragall, 2). L’obertura anirà a càrrec del regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, Jordi Flores, i del coordinador de la Comissió
de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), Jordi Pascual. Pascual és
investigador, gestor i activista cultural especialitzat en polítiques culturals,
governança, desenvolupament local i relacions internacionals.
Els mitjans podran prendre imatges a l’inici de la sessió de dilluns.
Els mitjans que desitgin declaracions dels ponents, podran fer-ho abans del
començament de l’activitat.
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Terrassa, ciutat pilot de l’Agenda 21 de la cultura
Terrassa forma part del programa La Cultura en les ciutats sostenibles : Aprenent
amb Cultura 21 Accions a Europa, juntament amb les ciutats europees de Gabrovo
(Bulgària), Galway (Irlanda), Esmirna (Turquia), Lisboa (Portugal), Namur (Bèlgica),
Swansea (Gal·les), Maastricht (Holanda) i Timisoara (Romania). Es tracta d’un
programa impulsat per la CGLU i per Culture Action Europe, que ha de permetre a
les ciutats europees participar en un procés d'aprenentatge basat en els principis i
les accions de Cultura 21: Accions; l'aprofundiment del treball de CGLU en matèria
de cultura i desenvolupament sostenible; i l'experiència i els coneixements de
Culture Action Europe en matèria de representació i de presa en consideració de la
veu dels agents de la societat civil de la cultura.
Actualment, el projecte es troba al final de la primera de les cinc fases previstes.
Trobareu més informació sobre el projecte de ciutats pilot de la Cultura al web
http://www.agenda21culture.net/index.php/ca/newa21c-cat/pilot-cities-cat.
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