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EL PLE DE L'AJUNTAMENT, EN SESSIÓ DEL DIA 27/02/2018, VA ADOPTAR L'ACORD QUE
ES TRANSCRIU A CONTINUACIÓ:

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
CATALANA

Vist que la cultura tradicional i popular, com a conjunt de les manifestacions, els coneixements, les
activitats i les creences passats i presents de la memòria col·lectiva, és el punt de referència a
partir del qual les iniciatives de la societat s’emmarquen en un context configurador d’una identitat
pròpia arrelada en una pluralitat de formes d’expressió popular.
Vist que durant llargs períodes de la història de Catalunya, l’actuació de la societat civil ha estat
marcada per la necessitat de supervivència com a nació, amb uns trets culturals propis. Aquesta
necessitat ha servit d’estímul per a la creació i el desenvolupament d’entitats que han hagut de
donar en cada moment una resposta solidària a les inquietuds de la societat catalana. La
importància que les entitats culturals han tingut històricament atorga al món associatiu una
dimensió de gran importància en l’actual espai cultural català.
Vista la importància cabdal que té l’associacionisme cultural a Catalunya i en concret a l’Hospitalet
l’acció de la societat civil organitzada en entitats amb voluntat de servei públic com gegants,
capgrossos, castellers, dansaires, grallers. diables, sardanes, trabucaires o la música tradicional.
Atès que L’Hospitalet compta amb un bon grapat d’entitats i grups diversos relacionats amb la
cultura popular i tradicional catalana.
Atès que TRO (Entitats del Foc de l’Hospitalet) l’any 2011 va presentar a l’equip de govern una
proposta per crear i gestionar un centre de Cultura Popular Catalana a la nostra ciutat i l’any 2015
va entregar un projecte detallat amb exemples d’altres centres en funcionament i de com es podria
estructurar i quines utilitats tindria el Centre de l’Hospitalet.
Atès que aquesta proposta és una demanda compartida per diferents entitats de l’Hospitalet de
l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana les quals estarien interessades a participar en les
activitats desenvolupades al Centre.
Vist que l’Ajuntament en el Pla d’Actuació Municipal (PAM 2016-2019) ja cita que l’Hospitalet ha
de millorar encara més l’educació i la cultura a fi d’esdevenir una ciutat capdavantera –entre
altres- en el desenvolupament cultural de l’àrea metropolitana. I que pretén fer de l’Hospitalet un
referent en matèria cultural, també necessita configurar els valors de civisme, diversitat,
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compromís i solidaritat perquè siguin cabdals en la nostra cultura i en la identitat col·lectiva,
assegurant l’accés a la cultura estimulant el talent creatiu de la nostra gent.
Vista la necessitat d’incrementar la potenciació de la cultura tradicional i popular, la dinamització
de l’associacionisme cultural i la protecció dels seus béns patrimonials.
Atès que a l’Hospitalet encara no existeix un centre potent amb l'objectiu d'acollir totes les entitats
locals que promouen iniciatives de recerca, difusió, formació i producció vinculades a l'àmbit de la
cultura d’arrel tradicional.
Atès que seria d’una gran importància disposar d’un equipament municipal on tinguin cabuda totes
aquelles associacions o entitats locals que actuen en l'àmbit de la cultura popular i tradicional que
vetlli per la dinamització i preservació de la cultura tradicional i popular, del conjunt de valors
simbòlics, coneixements tècnics, formes d'organització social o pràctiques culturals presents a la
vida quotidiana de les persones i els grups socials.
Vist que un Centre de Cultura Popular i Tradicional a l’Hospitalet com a nucli vertebrador i
generador de cultura popular i tradicional catalana ajudaria a impulsar l’intercanvi i activitats
conjuntes entre entitats de diferents àmbits i barris i a recuperar tradicions folklòriques històriques
de l’Hospitalet.
Vist que un Centre de Cultura Popular i Tradicional a l’Hospitalet podria ser l’escenari de trobades,
conferències, xerrades, exposicions, projeccions i tallers d’activitats de cultura tradicional.
Vist que aquest nou Centre podria acompanyar la creació de nous grups i entitats que vulguin
difondre o enriquir la cultura popular a l’Hospitalet, assessorant-los en la seva fase inicial.

Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet proposa l’adopció
dels següents
ACORDS:

Primer.- Que l’Ajuntament doni suport a la creació del Centre de Cultura Popular i Tradicional
Catalana de l’Hospitalet en el Districte Cultural.
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Segon.- Que l’Ajuntament defineixi aquest projecte conjuntament amb les entitats de cultura
popular i tradicional de la ciutat.
Tercer.- Traslladar els presents acords a Tro, al Consell de Ciutat, a la FAVV de l’Hospitalet, a les
entitats de cultura popular i tradicional de l’Hospitalet, al Centre d’Estudis de l’Hospitalet, als grups
polítics del Parlament de Catalunya i a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
de la Generalitat.

La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes
corresponents.
Atentament,
La Secretària General del Ple

Sig. M. Teresa Redondo del Pozo
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