MOCIÓ PER A IMPULSAR EL FOMENT DE LA MÚSICA EN DIRECTE A
L’HOSPITALET

Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet té la voluntat d’impulsar el projecte estratègic
del Districte Cultural, per tal que la cultura esdevingui un element distintiu de la ciutat
en el que les indústries culturals haurien de jugar un paper important.
Vist que la cultura és una eina imprescindible de la construcció de la ciutadania i que
aquesta ha de poder accedir-hi plenament i en igualtat de condicions. I que la
indústria cultural ha estat un dels sectors més castigats per la crisi.
Vist que el sentit de les polítiques culturals, en definitiva, és crear les condicions per
estimular la curiositat, impulsar la creació, facilitar el seu desplegament i provocar la
trobada amb la ciutadania.
Vist que la música és una de les expressions culturals que més apropa la cultura als
ciutadans.
Vist que a l’Hospitalet a més de totes les activitats relacionades amb la música en les
que participen milers de persones cada any, siguin aquestes activitats impulsades
per les entitats ciutadanes, per les institucions o el sector privat, compta amb dos
projectes musicals importants: l’Escola de Música Centre de les Arts, amb un
considerable volum d’activitat i la iniciativa publico-privada de la Casa de la Música.
Moltes ciutats europees estan fomentant la formació, la creació, la producció i
l’exhibició musical com a part integrant d’una nova cultura ciutadana, participativa,
arrelada al territori i que diversifica l’oferta cultural més enllà dels grans espais d’oci i
consum comercial.
La música en directe té una importància cabdal en la creació d’aquest teixit cultural
del qual els ciutadans formen part i que la indústria musical necessita per a
desenvolupar-se en condicions òptimes. Un creixement de l’oferta de música en
directe podria tenir un impacte molt positiu en la ciutat, ajudaria a posicionar
l’Hospitalet en els circuits de música en directe, fomentaria l’activitat econòmica i
crearia més llocs de treball. En aquest sentit s’ha d’elogiar la tasca que ja han dut a
terme durant anys alguns locals de l’Hospitalet programant música en viu de petit
format.
Atès que en 2007, l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar inicialment els Plans
especials d’establiments d’ambientació musical i de restauració que es van aprovar
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 2008.

Atès que la Generalitat de Catalunya històricament dóna suport a la indústria musical
mitjançant subvencions destinades a la programació de música en viu.
Atès que altres ciutats catalanes destinen recursos al foment de la música en viu,
ampliant l’oferta de llocs que ofereixen música en viu, mitjançant subvencions per a
adequar els locals que encara no estan adaptats.
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet
proposa l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Instar a l’Ajuntament a oferir una línia de subvencions a la programació per
als establiments que vulguin programar activitats de música en directe.
Segon.- Instar a l’Ajuntament a crear una taula de diàleg per la música en viu, amb
l’objectiu de donar un fort impuls al sector ampliant l’oferta de locals, amb el màxim
consens ciutadà, i amb la participació del sector de l’oci, l’hostaleria i la restauració,
dels representants dels veïns i la Guàrdia Urbana.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament a modificar, si cal, les ordenances i normatives
necessàries per afavorir el natural desenvolupament de la música en viu als locals
que garanteixin la seguretat i l’aïllament acústic.
Quart.- Instar a l’ajuntament a crear un segell que tingui per objectiu reconèixer la
tasca cultural d’aquests locals i establir estratègies comunes que fomentin la seva
projecció a la ciutat.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVLH, a
l’Associació ‘Fem Cultura en Viu’, a l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya
(ASACC) i al Gremi d’Hostaleria de l’Hospitalet.

