COMUNICAT
Actua Cultura irromp amb força en la campanya electoral del 14F i aconsegueix un
compromís majoritari a favor del 2%

Des d’Actua Cultura fem un balanç molt positiu de l’impacte aconseguit en la campanya
electoral del 14F amb la nostra pròpia campanya “Pren partit per la cultura, pren partit
pel 2%”. Però volem deixar ben clar que continuem en el terreny de les bones
intencions i per tant anunciem que:

1. Un cop s’hagi constituït el nou govern exigirem la convocatòria de la taula
tripartida entre els departaments de Cultura, Economia i Actua Cultura per fer
seguiment del compliment de les promeses del programa.

2. Continuem reivindicant arribar al 2% del pressupost en tres anys a raó d’un
increment del 50% - 25% - 25%.

Presència en els programes electorals dels partits:
Ciutadans (C’s):
•

Elevarem l’esforç inversor en política cultural. Els últims pressupostos de
l’independentisme han tornat a deixar de banda la inversió en cultura, que tan

sols s’ha quedat en el 0,7%. Elaborarem un pla programat que prevegi un
increment paulatí de la dotació pressupostària.
Junts per Catalunya (Junts X Cat):
•

Assumim el compromís polític que garanteixi aconseguir un grau de
finançament estable que tingui per horitzó arribar al 2% del pressupost aprovat
pel Parlament de Catalunya destinat a la cultura.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC):
•

Augmentar la despesa com a país a 200€/habitant en Cultura, amb el compromís
del Govern d’aportar un 35%, és a dir, 70€/habitant, complint amb el mínim del
2% del pressupost, amb un esforç pressupostari superior el primer any de
legislatura. Cal un acord de país, que, mitjançant la Mancomunitat cultural,
comprometi a tots els nivells d’administració: Generalitat, ajuntaments i
diputacions.

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC):
•

Garantir que el pressupost de cultura arribi al 2% del total del pressupost de la
Generalitat. Assegurar una execució total del pressupost de cultura aprovat pel
Parlament.

En Comú Podem (ECP):
•

Per fer polítiques culturals, com per fer qualsevol altre tipus de polítiques, calen
recursos, i tot i ser la cultura fonamental per al desenvolupament humà i del país,
el percentatge del pressupost que s’hi dedica és ínfim. Per tant, ens
comprometem a dotar del 2% el pressupost destinat a polítiques culturals durant
la legislatura. El primer pressupost de la Generalitat inclourà com a mínim 60
euros per habitant. I treballarem perquè aquest augment s’executi efectivament
i estigui blindat. A més, l’essencialitat de la cultura ha de desenvolupar-se
normativament per garantir tant el dret al seu accés, la formació i l’exercici
laboral de les seves treballadores com la contractació digna i les prestacions
socials adients.

Candidatura d’Unitat Popular (CUP):
•

Aconseguir l’objectiu del 2% del pressupost per a Cultura.

Partit Demòcrata Català (PDeCAT):
•

La COVID ha posat al descobert l’epicentre del problema més rellevant de la
Cultura del nostre País: l’infrafinançament estructural del sistema. Per això és
que reivindiquem la imperiosa necessitat d’incrementar el pressupost de Cultura
(ara en un 0’75% de total del pressupost) fins a arribar als estàndars europeus
d’un 2%. En aquest sentit, ens comprometem a definir les estratègies i les
sinergies polítiques per tal que en quatre anualitats el pressupost de Cultura
arribi al tant reclamat 2% del pressupost total de la Generalitat de Catalunya i
així posar fi al problema sistèmic que ha caracteritzat l’engranatge cultural del
País. I treballarem aquestes estratègies empresarials i polítiques conjuntament
amb el sector, per tal que les empreses culturals puguin assolir els seus objectius
concrets.

Partit Popular Catalunya (PPC)
•

Augmentarem els recursos per a la Cultura a l'1,4% del pressupost de la
Generalitat en els següents dos exercicis pressupostaris.
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