
PROPOSICIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS RELATIVA A LA
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DE LA CIUTAT DE MANRESA COM A
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2018

La  iniciativa  Capital  Cultural  Catalana   és  promoguda  des  del  2004  per
l Organització Capital de la Cultura Catalana per tal de contribuir a ampliar la
difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la
cohesió  cultural  dels  territoris  de  llengua  i  cultura  catalanes  i,  finalment,
promocionar  i  projectar  el  municipi  designat  com a Capital  de  la  Cultura
Catalana, tant a l’interior com a l’exterior.

Qualsevol ciutat que aspiri a ser designada Capital de la Cultura Catalana ha
de presentar la corresponent candidatura. Un jurat,constituït fonamentalment
per rectors d’universitats, trien entre les candidatures presentades.

La  designació  com  a  Capital  de  la  Cultura  Catalana  comporta  el
desenvolupament d’un ampli programa d’activitats culturals al llarg de l’any,
inspirades sota criteris de visió estratègica, rellevància, propostes amb gran
capacitat d’impacte mediàtic i popular, participació i equilibri entre tradició i
innovació.

La  ciutat  de  Manresa  compta  amb  un  capital  cultural  i  patrimonial
considerable, que reforça el seu caràcter de capitalitat en l’àmbit territorial de
la Catalunya Central i que li permet afrontar amb garanties el repte de la
Capital Cultural. Aquesta ha de ser vista com una oportunitat per posar en
valor  aquest  capital  i  un  repte  per  donar  impuls  a  projectes  propis  ja
endegats com el de la Manresa 2022. La capitalitat cultural ha de ser també
una excusa per fer endreça i reforçar l’autoestima i el prestigi de la ciutat. La
capitalitat cultural és una aposta estratègica que adquireix tot el seu sentit
des de la perspectiva dels projectes i els reptes que la ciutat té plantejats i
des de la visió del lloc que la ciutat de Manresa aspira a ocupar en el nostre
país.

El finançament d’aquest projecte de Capitalitat Cultural Catalana, dependrà
en gran mesura de l’ambició i dimensionament del seu programa d’activitats,
podent anar a càrrec del pressupost ordinari, en la mesura que les propostes
estiguin inserides en la programació regular de la ciutat,  així com obtenir
recursos  de  la  implicació  del  sector  privat  i  ajuts  de  les  Administracions
d’àmbit superior.

 Manresa està en condicions de presentar la seva candidatura com a Capital
Cultural Catalana per a l’any 2018, essent aquesta data idònia per la seva
proximitat amb el projecte Manresa 2022, en tenir un termini suficient per
cercar complicitats,  planificar i  organitzar amb eficàcia l’esdeveniment i  la
previsió d’una millora econòmica en general i de l’ Ajuntament en particular
en aquest horitzó temporal.



Per tot això, tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Manresa
han acordat de sotmetre al Ple Corporatiu l’adopció del següent

A  C  O  R  D    

Primer.  Presentar  formalment  a  l’Organització  Capital  de  la  Cultura
Catalana  la  candidatura  oficial  de  la  ciutat  de  Manresa  per  obtenir  la
designació de “Capital de la Cultura Catalana per l’any 2018”.

Segon. Requerir  dels  Serveis  Municipals  adients  la  formalització  de  la
sol·licitud  expressada  en  l’acord  anterior,  així  com  la  preparació  d’un
programa d’activitats  culturals  adequats  al  compromís de l’obtenció de la
candidatura de Capital  de la Cultura Catalana 2018, sota criteris de visió
estratègica,  encaix  i   interacció  en  la  política  cultural  pròpia,  rellevància,
capacitat d’impacte mediàtic i popular, participació i equilibri entre tradició i
innovació.

Tercer.  Dur a terme els tràmits necessaris destinats a la planificació d’un
projecte de previsió de finançament destinat a l’obtenció de recursos per fer
front a les despeses ordinàries i extraordinàries que exigiria la concessió per
a la ciutat de Manresa de la candidatura de Capital de la Cultura Catalana,
comptant amb les aportacions d’altres Administracions superiors així com  de
la  iniciativa privada.

No obstant això, el Ple, decidirà el que estimi més convenient.

Manresa,  5 de setembre de 2014
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