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Maria Sorlí Fresquet portaveu del grup municipal de Compromís per Alcalà i Alcossebre, s’adreça 
al Ple de la corporació municipal d’Alcalà de Xivert per a presentar per al seu debat, i si escau 
aprovació, la següent MOCIÓ: 

CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA (CMC) 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat Ple Ordinari de Maig, Compromís per Alcalà i Alcossebre vam presentar la Moció per la 
Reconstrucció Econòmica i Contra el Despoblament, finalment pactada com Declaració Institucio-
nal, dins la qual proposàvem com a mesura per tal de revitalitzar la nostra població la creació d’un 
programa cultural de qualitat, que incloga activitats professionals, destinades a tots els públics i 
ubicades als diferents nuclis de població. Es tracta de crear una agenda cultural i educativa po-
tent, que permeta un oci de qualitat per a totes les edats, i que coordine les accions de l’Ajuntament 
amb les accions de les associacions, evitant contraprogramacions. Aquesta mesura, sempre guar-
dant les mesures sanitàries necessàries, pot donar un nou impuls a l’economia local, ja daminifica-
da pel continu despoblament, i ara gairebè rematada amb la crisi de la Covid-19. A més, pot ajudar 
a un sector, el cultural, que es declara en alerta roja en estos últims dies, ja que és un dels sectors 
més damnificats per l’actual crisi. 

D’altra banda, l’accés a la cultura és una necessitat de primer ordre en la societat contemporània. 
La Constitució Espanyola, al seu article 44, punt 1 estableix que “Els poders públics promouran i 
tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret”. També, a l’article 9é de l’Estatut d’Autonomia 
diu, “Tots els i les valencianes tenen el dret a participar de forma individual o col·lectiva, en la vida 
política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana”. Per últim, segons la Declaració de 
la UNESCO sobre diversitat cultural, cal garantir el dret als béns i serveis culturals, tractant de pro-
moure una cultura inclusiva i accessible. 

Som conscients que els processos de participació ciutadana són fonamentals per a enfortir la de-
mocràcia en termes globals i la cultura en termes més particulars. Així es pot veure als grans fò-
rums de debat supraestatal com són Nacions Unides o el Consell d’Europa; però també en l’àmbit 
estatal, autonòmic i sobretot, municipal, perquè els ajuntaments són per la seua proximitat, la base 
de la construcció de la ciutadania. 

La cultura no pot tornar a quedar marginada de les propostes d’acció de les polítiques municipals, 
necessita un reforçament des de la proximitat dels ajuntaments. Aquest vincle entre la cultura i la 
ciutadania hauria de ser una missió afrontada amb valor pel conjunt de les forces que representen 
cada corporació municipal, perquè la cultura no té un sol color ni una sola bandera, és un bé de 
primera necessitat que podem gaudir amb tota la seua diversitat de matisos. La cultura ens ajuda a 
comprendre el nostre entorn i a proposar solucions de convivència enriquidores. 

En eixe sentit, la constitució del Consell Municipal de Cultura com a òrgan consultiu, ha de garantir 
la representativitat ciutadana, i pot esdevenir una eina fonamental en la consecució d’uns objectius 
culturals que atenguen a premisses de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, ajustades a 
les necessitats d’Alcalà de Xivert i Alcossebre, i adaptades a les mesures sanitàries que demanda 
el moment. El CMC pot ajudar a establir les necessàries xarxes de cooperació en matèria cultural 
entre ajuntaments, comarques i altres administracions. 
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La creació d’un Consell Municipal de Cultura pot enfortir les relacions socials del municipi, donar 
veu a les diferents associacions i especialistes en les diferents disciplines –sempre culturals–, 
atendre la diversitat, millorar la coordinació dels programes culturals, aconseguir una major integra-
ció i promoció de la convivència entre les diferents sensibilitats i àmbits culturals del nostre munici-
pi, i a més, vetlar per la salvaguarda i difusió del patrimoni local. 

Amb tots aquests valors, entenem que la missió d’un Consell Municipal de Cultura, hauria a més 
d’orientar-se a elaborar en un termini raonable, un Pla Municipal d’Acció Cultural (PMAC) que dis-
senye les línies mestres d'actuació en matèria cultural a curt, mitjà i llarg termini, i que podria donar 
resposta a l’acord pres en el Ple respecte de la Declaració Institucional per la Reconstrucció Eco-
nòmica i el Despoblament. 

També es pretén fer un seguiment o avaluació continuada dels objectius de les programacions cul-
turals, amb la intenció de compassar les polítiques culturals amb les recomanacions dels òrgans 
internacionals en matèria de sostenibilitat social i econòmica, i en matèria de sanitat. 

És per tot allò exposat amb anterioritat que presentem les següents 

PROPOSTES D’ACORD 

PRIMER.- L’ajuntament d’Alcalà de Xivert assumeix la creació d’un Consell Municipal de Cultura 
(CMC) amb caràcter consultiu, que haurà d’analitzar la realitat cultural i patrimonial del 
municipi, establir un seguit de línies de treball per a enfortir i dignificar l’activitat cultural, 
traslladar propostes objectives, raonades i sostenibles, en vista a aconseguir l’enfortiment de 
l’activitat i teixit cultural del poble i la seua projecció cap a l’exterior. 

SEGON.- El CMC disposarà d’un REGLAMENT on es determinarà: denominació, funcions, òrgans, 
competències i representants del CMC. 

TERCER.- Afavorir que una vegada constituït el CMC, i en un termini raonable, assumisca com una 
de les primeres fites la  creació d’un Pla Municipal d’Acció Cultural (PMAC), que permeta debatre 
i avaluar les necessitats del municipi en matèria cultural, equipaments, patrimoni  i programes a 
mitjà i llarg termini. 

Sra. Maria Sorlí Fresquet

SR.  ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCALÀ DE 
XIVERT I ALCOSSEBRE
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