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Marea Roja Cultura en Lluita no comparteix el model cultural de la Conselleria de 
Cultura, que impulsa, al costat de la Fundació “La Caixa” i la Fira de Barcelona, un gran 
complex museístic a la muntanya de Montjuïc “l'objectiu del qual és la creació d’un gran 
espai cultural i patrimonial en aquesta zona i dur a terme una gestió integral, el que 
passarà per la seva coordinació en la programació, comercialització i projecció 
internacional”. 
 
Denunciem la reiterada utilització que fa de la Cultura el govern de la Generalitat per tal 
d’encobrir operacions de transferència de serveis públics a mans privades, vinculades a 
operacions urbanístiques i amb criteris clarament mercantilistes, com en el cas del procés 
de privatització del Museu Picasso o la sucursal de l’Hermitage al Port de Barcelona. 
 
Marea Roja Cultura en Lluita denuncia el tancament de centres de creació arreu del país 
en els darrers mesos, com l’Espai Zero1 d’Olot i Can Xalant de Mataró, a més de l’anunci de 
tancament imminent de la Sala d’Exposicions de Can Felipa, i el perill que passi el mateix 
amb el Bòlit de Girona i el Centre d’Art de Tarragona. Aquest fet contribueix al 
desarticulament d’una incipient xarxa de centres de creació i producció arrelats al territori. 
 
Apostem per una cultura de base, de proximitat, que connecti ciutadania i creadors, lluny 
dels grans esdeveniments mediàtics que s’esgoten en si mateixos. 
 
Marea Roja Cultura en Lluita denuncia la desproporció del sou del comissari de l’Any 
Espriu en relació al moment actual i a la situació de petites companyies i associacions que 
encara no han cobrat les subvencions del 2012 i no tenen cap previsió que se’ls pagui ni 
expectatives de noves convocatòries per al 2013. 
 
Exigim el pagament prioritari i immediat d'aquests deutes contrets per la Conselleria de 
Cultura amb més d'un centenar de petites companyies de teatre i dansa. 
 



Denunciem les prioritats de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que 
aposta clarament per la utilització de la Cultura com a recurs propagandístic, per exemple 
en destinar 1.097.000 euros per contractar una oficina tècnica per a la Commemoració del 
1714, mentre que s’oblida i menysprea la realitat del teixit cultural del país. 
 
Marea Roja Cultura en Lluita denuncia la pujada de l'IVA a la cultura i les retallades en 
els pressupostos públics destinats a la cultura. L’augment de l’IVA no és un fet aïllat en la 
política dels governs espanyol i català, forma part d’un ampli procés d’expropiació a la 
ciutadania, d’un desmantellament del sistema públic de serveis a les persones, de tots 
aquells serveis públics que estan vinculats als drets socials bàsics, com l’educació, la 
santitat, l’habitatge i també la cultura, D'aquesta manera s'acaben destruint els febles 
mecanismes de redistribució de la riquesa, fet que a més incideix directament en 
l'empobriment cultural. 
 
Marea Roja Cultura en Lluita denuncia les condicions laborals dels treballadors de la 
Cultura pràcticament en tots els sectors i que generen una nova classe social, el precariat 
cultural. La precarietat en el sector cultural no és nova, ve de lluny, i amb la nova reforma 
laboral s’agreuja la situació, difícil de sostenir i que implica un accés gairebé impossible al 
mercat laboral. Ens afegim i donem suport a les lluites per la dignificació de les feines de la 
Cultura. 
 
Marea Roja Cultura en Lluita assumeix plenament la necessitat de reformar la legislació 
hipotecària actual, que afecta greument la ciutadania, i dóna suport a la ILP impulsada per 
la PAH, la moratòria dels desnonaments, el lloguer social i la dació en pagament amb 
caràcter retroactiu. 
 
Denunciem la criminalització per part del Govern de les accions pacífiques d’apropament 
als diputats del PP per explicar als seus veïns i veïnes la dura realitat social que genera una 
llei hipotecària que només beneficia els bancs, i fem extensiva aquesta denúncia a les 
successives restriccions en l’ocupació pacífica de l’espai públic per part de la ciutadania. 
 
 
Marea Roja Cultura en Lluita defensa una cultura de base, el teixit creatiu, els 
drets de les persones que treballen per la Cultura i el dret de les persones a accedir 
lliurement a una cultura per una vida digna. 
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