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Na Laura Fabra Verge i en Jordi Jordan Farnos, consellers comarcals 

del Baix Ebre, i portaveu i representant del Grup Comarcal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya la primera i el segon portaveu i 

representant del Grup Comarcal Movem Terres de l’Ebre el segon,  

presentem per al proper Ple d’aquest Consell la següent: 

 

MOCIO de suport al manifest “Cultura en lluita” 

La crisi de la Covid-19 afecta tots els sectors i el de la cultura és un 

dels més perjudicats, ja que va ser un dels primers que es va  trobar 

forçat a paralitzar la seua activitat i serà un dels últims en poder 

reprendre-la atès que els actes de més afluència de públic seran els 

últims a tornar. 

Les principals associacions de músics i entitats de música en directe 

de Catalunya han fet públic el manifest “Cultura en lluita”, un 

document que demana a les administracions públiques que 

mantinguen les partides pressupostàries destinades a cultura i 

festes, que no resolguen els contractes sinó que els canvien de data.  

L’anul·lació dels compromisos contractuals amb els artistes 

comportarà que milers de famílies es queden sense ingressos 

enguany. Molts ajuntaments s’han vist forçats a suspendre les festes 

majors, per la qual cosa han anul·lat el contractes amb els músics i 

han decidit destinar aquests recursos econòmics a l’àrea de serveis 

socials.  

És cert que la situació actual reclama un increment de les partides 

pressupostàries destinades a serveis socials, però no es pot 

desatendre totalment altres sectors, com ho són els músics, ja que 

podríem condemnar a la desaparició una part del nostre teixit 

artístic.  

Hem de recordar que durant el període de confinament han estat 

molts els artistes que han sortit als balcons i han regalat la seua 

música al veïnat, han ofert concerts gratuïts per internet i han 

compartit tota mena de contingut musical per les xarxes socials amb 

la finalitat de donar un cop de mà a la resta de persones, i fer més 

lleuger el confinament. 
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Per tot això, proposem al ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Que es mantinguin les partides pressupostàries destinades 

a cultura i festes dels pressupostos municipals, en la mesura en què 

les activitats es puguen dur a terme dintre d’aquest mateix exercici. 

SEGON.- Que no es resolguin els contractes o compromisos de les 

actuacions i aquestes es posposin a una altra data de l’any en curs. 

TERCER.- Que, davant la impossibilitat d’ajornar les actuacions a 

una data del mateix any i com estan fent alguns ajuntaments, les 

administracions públiques siguen sensibles i indemnitzen pels 

perjudicis que se’n deriven de la resolució del contracte per causa 

aliena a l’artista. 

 

 

 

 

Portaveu del grup comarcal d’Esquerra 
 

 

 

 
 

 

 

Portaveu del grup comarcal de Movem 

 
Tortosa, Baix Ebre, a 26 de maig de 2020 
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