
Programa electoral de la CUP-Capgirem Barcelona. Eleccions municipals 2015

Document en revisió ortogràfica i de format 135

Impuls amb altres administracions i de forma immediata d'un programa de contractes
intermitents per als sectors culturals que comporti sosteniment en periodes de manca de
contractació per a creadors i interprets. Creant els acords necessaris i la dotació pressupostària

FOMENT DE LA CULTURA LLIURE EN HARMONIA A LA IMPLANTACIÓ DE
SISTEMES UNIVERSALS DE SOSTENIMENT DE CREADORS/ES . TRACTAMENT
NO MERCANTIL DELS DRETS D'AUTOR

Per què

Per aconseguir la desmercantilització de la cultura, la deselitització de la mal anomenada alta
cultura i potenciar la creativitat i desfolkloritzar la mal anomenada cultura popular. Cultura som
les persones. Cultura és tot.

Com

Fomentant l'autonomia material de creadors/es en una democràcia cultural àmplia a la vegada
que es qüestiona la visió mercantil dels drets d'autors.

Superació pública de les entitats de gestió privades.

Potenciant mitjans de comunicació lliures i també els mitjans de comunicació públics

Promovent els espais lliures en la dins la  programació dels mitjans públics

Questionant les llicències privades en funció de l'excés de publicitat i el grau de concentració
empresarial.

Retirada de la Ordenança pel civisme (per la convivència)

Creant i permetent crèixer  una doble xarxa d'equipaments públics especialitzats de gestió
directa i control col·lectiu de producció cultural en combinació amb altres xarxes d'equipaments
autoorganitzats del mateix nivell d'especialització i lliures de subvencions i/o contractes .

REFORÇ DE LA CULTURA DEL LLEURE: ESPLAIS , ESCOLTISME , GRUPS DE
JOVES O ADULTS , EXCURSIONISME, ESPORT DE BASE, MUNTANYA, ETC,

Per què
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Per que la nostra societat ha constatat com les pràctiques de la cultura del lleure ens ajuden
com a persones per a la nostra realització, pe`ro també com a col·lectiu a connectar amb la
nostra realitat com a poble sotmès i en la seva recuperació , o amb la nostra realitat social i de
classe i de gènere i a compromete'ns en el seu alliberament .  Les pràctiques en valors solidaris
i l'impuls de dinàmiques col·lectives d'igualtat , de coneixemnt i respecte del teritori humà i
natural

Com

Reconeixent el valor per a una societat més solidària i lliure i conscient del seu entorn i de la
seva pròpia col·lectivitat, de la cultura organitzada en el lleure, en especial de l'esforç i l'activitat
que els centres d'esplai , escoltes i excursionistes i altres realitzen.

Combatent l'especulació urbanística que fa impossible l'existència de locals assequibles.

Promovent la reducció de la jornada laboral de les classes populars , per a permetre la
disposició de temps lliure

Facilitant espais i locals públics per a esplais , escoltisme, grups de joves o adults , etc mentre
no s'hagi avançat significativament  en l'erradicació de l'especulació.

Donant suport i assistència legal i adminsitrativa en els excessos de zel administratiu i de
seguretat que limiuten la seva activitat

Facilitant de forma especial la tramitació de permisos .

Creant línies de treball que facilitin i proveint-los d'assessorament i reforç logístic quan sigui
necessari.

REFORÇ DE LA CULTURA DE L'ESPORT , DE BASE , COL·LECTIU I SOLIDARI,
COMPARTIT,  LLIURE I LLUNY DE LA RELGIÓ DE LA COMPETITIVITAT I
L'EXCELÈNCIA, DE LA MERCANTILITZACIÓ I DE L'ESPECTACLE ALIENADOR.

Per què

La cultura esportiva o d'activitat física , ha permès a les persones mantenir un contacte amb la
seva pròpia natura física i la seva realitat animal, en un concepte integral on allò físic i intelectual
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assoleixen un equilibri. Per tant és en si mateixa una forma de reconèixer la realitat natural que
forma part  tembé de l humanitat. Per això bona part d'aquesta cultura s'ha orientat a le activitat
a l'aire lliure , la natura, l'excursionisme, el muntanyisme o l'alpinisme.

Quan l'activitat física es resisteix a caure sota la manipulació de la visió estereotipada de la
publicitat patriarcal i capitalista i de la religió de la competició televisada , es capaç de
desenvolupar formes de joc , interrelació, competició amistosa i desinteressada , contacte amb
la natura i amb i entre les persones , col·lectivitat humana en el sentit més profund de la paraula .
Fins i tot les formes més integrades de l'esport competitiu no han pogut evitar que els pobles
en lluita se les facin seves i les utilitzin de forma positiva , malgrat la seva hipoteca mercantil i
religiosa.

A Barcelona , amb manca d'espais oberts, amb vides molt sedentàries i activitats laborals cada
cop menys físiques es fa imprescindible , una cultura de l'esport i l'activitat física .

Com

Reconeixent el valor de la cultura de l'esport i l'activitat física en totes les polítiques i
planificacions urbanes i municipals

Revisant a l'alça amb rigor les ratios de proximitat i de densitat (més proximitat i més densitat)
d'equipaments esportius de tota mena , o espais oberts on poder exercitar activitats bàsiques
com caminar correr, esports d'equip. Especial atenció a les pìscines públiques i a la millora de la
seva densitat per a cada barri (més piscines a l'abast de la població del barri) . Promovent la
distància zero o més baixa possible al ventall més ampli de possibilitats. Incrementant el nombre
d'equipaments públics i el seu personal públic.

Gratuitat d'accés de la població als serveis esportius públics , consideració de serveis públics
bàsics dels equipaments , instalacions i facilitatas urbanes a l'activitat física i esportiva.

Model d'instal·lacions esportives de cost zero pels usuaris, de gestió municipal directa , cal que
les treballadores de l'esport deixin de ser precàries i que l'Ajuntament i la població pugui tenir
control i coneixement directe d'aquests equipaments .

Creació de Consells col·lectius d'usaris dels equipaments públics per a la seva planificació i
programació .

Promovent la dimensió social i col·lectiva d'aquestes instal·lacions i equipaments , combinant
amb serveis de cafeteria i documentació , sales de reunions, etc

Posant a l'abast de la població, i facilitant i incentivant el seu us amb el màxim de facilitats les
instal·lacions esportives escolars. Si cal reforçant amb llocs de treball el seu manteniment i
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vigilància, la seva coordinació i facilitat d'accés , reduint trabes administratives i simplificant al
màxim l'accés.

Dotació en els equipaments esportius de fisioterapeutes, i altres formes mèdiques o
especialitzades relacio nades directament amb l'activitat física o la recuperació física.

Capgirant el model de mobilitat urbana , per a reduir (i finalment erradicar) el motor privat de la
ciutat , ampliant la mobilitat peatonal i ciclista (evitant el seu conflicte) , facilitant la recuperaciói
de la major part dels carrers per al joc espontani, infantil, juvenil i adult.

Pacificar el transit per a itineraris de carrera continuada pels carrers. Amb noves normes, amb la
política general de desincenbtivació del motor privat, amb la propia sincronització semafòrica .

Promovent la reducció de la jornada laboral de les classes populars , per a permetre la
disposició de temps lliure

Facilitant espais i locals públics per a esplais , escoltisme, grups de joves o adults , etc mentre
no s'hagi avançat significativament  en l'erradicació de l'especulació.

Donant suport i assistència legal i adminsitrativa en els excessos de zel administratiu i de
seguretat que limiuten la seva activitat

Facilitant de forma especial la tramitació de permisos .

Creant línies de treball que facilitin i proveint-los d'assessorament i reforç logístic quan sigui
necessari.

Reforçant l'autoorganització de l'esport de base i el seu caràcter democràtic intern , clubs i
associacions i entitats esportives , la seva federació i el seu recolzament mutuu. Facilitant
recursos logístics i equipaments per al seu ús i en la seva planificació i programació.

PROGRAMA D'ERRADICACIÓ DE LA PRECARITZACIÓ CULTURAL I DE LA
CULTURA DE LA PRECARITZACIÓ

Per què

Per que l'extensió actual que el capitalisme ha fet a Barcelona de la precarització en la producció
de cultura i en la cultura de la producció i quotidiana , és actualment el pitjor obstacle per a la
plena expansió dels drets culturals.

Com

Fomentant els drets laborals i col·lectius , en el sector cultural en concret però en la societat en
general. Començant pel drets laborals de la pròpia institució. Afegint elements contra la


