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IMPULSEM LA CULTURA AL PENEDÈS

La cultura és un dels actius amb més potencial al Penedès, i també per a
cada una de les realitats locals que el conformen. Un potencial cultural
penedesenc que es defineix a partir de quatre eixos: 

 El patrimoni històric-artístic

 La festa i la cultura popular

 La programació i l’acció cultural 

 El vi i el paisatge de la vinya

El contacte i el diàleg de la cultura amb d’altres àmbits i esferes genera un
conjunt  d’impactes  i  externalitats  positives  al  territori:  l’àmbit  social,
l’educatiu, l’econòmic i empresarial, i el turisme. La clau està en detectar
les pròpies complicitats i sinèrgies, i els atributs que fan del Penedès un
lloc atractiu. 

El  Llibre Blanc de la Cultura al  Penedès  és un projecte impulsat des de
l’Institut d’Estudis Penedesencs que ha permès analitzar les polítiques, els
agents  i  l’acció  cultural  del  territori  i  traçar  una  diagnosi  crítica  de  la
situació  actual.  A  partir  de  la  definició  d’aquest  marc  compartit  s’han
obert espais de reflexió, i s’han definit objectius i estratègies  conjuntes.

L’IEP considera que cal un compromís local amb aquesta visió de la cultura
al  Penedès  que  ha  de  ser  coordinada  i  col·laborativa.  Cal  concebre  la
cultura al Penedès com una comunitat d’interessos, com un espai en el
que es comparteix un benefici comú, un objectiu comú, a partir del qual
cada una de les parts conserva autonomia però es beneficia d’un conjunt
de sinergies i un treball en xarxa. 



Aquest  no  és  un  repte  senzill,  el  desplegament  dels  objectius,  de  les
estratègies, i de les accions requereixen de voluntat. Una voluntat política
i  administrativa  que  ajudi  i  faciliti  que  els  agents  culturals  superin  els
marcs administratius i vegin en el conjunt del Penedès un terreny de joc
viable i necessari per als seus projectes. 

Les properes eleccions municipals són una oportunitat per tal que cada
una de les candidatures adoptin en els seus programes posicionaments
favorables  a  la  coordinació  i  la  col·laboració  cultural  al  Penedès.  Per
aquest  motiu  l’IEP  demana  el  compromís  de  les  diverses  candidatures
municipals penedesenques per treballar per aconseguir els següents grans
objectius que s’han marcat en el Llibre Blanc de la Cultura al Penedès, com
a resultat dels debats oberts realitzats: 

1. Reconèixer l’àmbit Penedès com un marc de referència pel què fa al
desenvolupament  de les  polítiques  culturals  i  les  accions  de  govern
locals.

2. Afavorir la coordinació de la programació, la difusió i l’acció cultural de
les  comarques  i  municipis  penedesencs,  així  com  la  generació  de
sinergies entre projectes i/o organitzacions del territori.

3. Potenciar la cultura com un element de promoció del territori a partir
d’aquells   elements  locals  (patrimoni  material  i  immaterial,  acció
cultural, equipaments) que són singulars i originals. 

4. Vetllar per un accés universal de la cultura per part de tots tipus de
col·lectius, afavorir el transit de públics pel territori penedesenc des de
la  premissa  que  tot  oferta  cultural  local  pot  tenir  una  demanda
territorial.

5. Promoure  estratègies  conjuntes  ens  els  àmbits  de  la  cultura  i
l’educació, i la cultura i la promoció econòmica des d’una perspectiva
interlocal i intercomarcal.
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